
Sábado de mais jogos em Ferraz

Avenida vence o Guarani-SP e avança na Copa do Brasil

Gol de Placa realiza seis partidas, a partir das 14 horas. Certame aguarda inscrições para mais duas categorias
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Após jogos do último sábado, duas equipes já estão garantidas na próxima fase

Jogadores festejaram placar

LUCAS BATISTA
esporte@jornalarauto.com.br
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Com dois times já garanti-
dos na próxima fase, o Cam-
peonato Regional de Futebol 
Sete Gol de Placa, de Ferraz, 
realiza nova rodada na tar-
de deste sábado, dia 16. As 
partidas iniciam às 14 ho-
ras. Jogam: Soldas Bolgrin e 
The Mister; Santo Antônio 
e ECGB; Pumas/Ferraz e 
G.E Rincão da Serra; Milan e 
Inter/Monte Verde; Evaldo 
Prass e Personal Car; e Sem 
Stress e H’lera. As equipes 
classificadas são Nacional e 
Atlântico, ambas do grupo A.

RODADA ANTERIOR
Na tarde do último sábado, 

mais jogos movimentaram o 
Gol de Placa. Na primeira par-
tida, o ECGB venceu o Grêmio 
Esportivo Rincão da Serra por 
3 a 1, com gols de Cristian e 
Everton (2). Descontou Alcin-
do. No segundo jogo, empate 
em 0 a 0 entre Santo Antônio e 
Pumas/Ferraz. Na disputa de 
pênaltis, melhor para o Santo 
Antônio, que venceu por 2 a 1. 
Logo na sequência entraram 

· F.C. SANTA CRUZ
Neste sábado, dia 16, será 
realizada a avaliação para 
as categorias de base do 
Futebol Clube Santa Cruz 
com foco no Gauchão 2019. 
Estarão em avaliação me-
ninos nascidos em 2002, 
2003, 2004, 2005, 2006, 
2007, 2008 e 2009. Os ava-
liadores estarão na cidade 
de Herveiras, sendo recep-
cionados no campo da So-
ciedade Esportiva Cultural 
Herveiras, a partir das 8 
horas. As inscrições deverão 
ser feitas com Marcos Luedt-
ke, pelo e-mail luedtke@
bol.com.br ou informações 
pelo telefone/Whats (51) 
9 8481-9697. As inscrições 
são gratuitas e devem ser 
feitas com antecedência, 
por meninos de Herveiras 
e região de Sinimbu, Vale 
do Sol, Gramado Xavier, 
Boqueirão do Leão e demais 
interessados.

· NOVA CORTE
O Campeonato de Futebol 
Sete Integração São Marti-
nho/Paredão realiza neste 
sábado, dia 16, a escolha da 
nova corte. O evento ocorre 
no Salão Kelzenberg, em 
São Martinho, a partir das 
22h30min. Oito candidatas 
estarão na passarela repre-
sentando seus clubes e vão 
disputar o título de rainha, 
1ª e 2ª princesas e simpatia. 
Entregarão as faixas a ra-
inha Josieli Betina Staub, 1ª 
princesa Amanda Eckhard, 
2ª princesa Marcielen Ana 
Reuter e simpatia Aninha 
Regner. Além do desfile ao 
público, o concurso, que 
tem organização da Alegria 
Eventos, conta com etapas 
de prova escrita e coque-
tel com corpo de jurados, 
formado por cerca de 10 
pessoas.  Os ingressos ante-
cipados podem ser adqui-
ridos com as candidatas e 
clubes ao valor de R$10. Na 
hora, será R$15. A animação 
será da Adiscoathi Sohhns e 
da banda Scala.

AGENDA

em campo Camarões e River/
Cachoeira. O placar encerrou 
em 3 a 2 para o River, com 
gols de João Santos (2) e Raul. 
Roger e Diego anotaram os do 
Camarões. Na quarta partida, 
o Nacional venceu o Juventus 
por 2 a 1, com balançadas de 
rede de Daniel (2). Emerson 

descontou. No penúltimo 
embate da rodada, o Atlântico 
ganhou de 3 a 0 do Verona, 
com gols de Evair e Alan (2). 
No último jogo, o Formosa 
venceu o Guerreiros de Vera 
Cruz por 2 a 1. Os gols foram 
de Adilson e Valmir. Ander-
son marcou o do Guerreiros.

OUTRAS CATEGORIAS
A organização do Cam-

peonato Gol de Placa avisa 
que continuam abertas as 
inscrições para as disputas 
nas categorias veterano e 
sub-18. Informações podem 
ser obtidas com Derli Blank, 
pelo telefone (51) 99944-2316.

Foi com doses extras de 
dramaticidade que o Avenida 
conquistou um feito histórico 
na noite de quarta-feira, dia 13. 
Pela primeira vez na história, 
em uma disputa de Copa do 

Brasil, o Periquito bateu o 
Guarani-SP por 1 a 0 e avançou 
na competição nacional. O cen-
troavante Flávio Torres, aos 45 
minutos do segundo tempo, 
marcou o gol da classificação. 

Com o estádio dos Eucaliptos 
quase lotado, coube ao torce-
dor fazer a festa com o elenco 
ao final da partida. Agora, 
o Avenida vai enfrentar o 
Corinthians na próxima fase. 

O jogo, também em partida 
única, será disputado na Arena 
Corinthians, em São Paulo, 
com data a ser definida.


