
Caminhada Rumo à Saúde e à Beleza é no dia 9

CLASSIFICADOS PARA AS OITAVAS DE FINAL

SANTA CRUZ

Próximos jogos estão marcados para sábado, dia 2 de março

Gol de Placa já tem 
equipes nas oitavas 
No último sábado, seis jogos movimentaram o tradicional certame de 
futebol sete de Ferraz. No fim de semana tem mais confrontos

AR
Q

U
IV

O
 A

RA
U

TOLUCAS BATISTA
esporte@jornalarauto.com.br

COMPETIÇÃO

E SPORTE 15ARAUTO | TERÇA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2019

As inscrições para a Cami-
nhada Rumo à Saúde e à Be-
leza, de Santa Cruz, já podem 
ser realizadas. Os formulários 
estão disponíveis no Espaço 
de Vie, na Rádio Gazeta e 
na ACI. Em sua 11ª edição, 
o evento traz como tema o 
amor próprio. A atividade 
promete reunir grande públi-
co na Praça Getúlio Vargas, a 
partir das 9 horas do dia 9 de 
março, para comemorar o Dia 
Internacional da Mulher.

As inscrições podem ser 
individuais e para grupos. Es-
tes podem usar camisetas que 
identifiquem sua participação 

e haverá troféu para duas mo-
dalidades: grupo com o maior 
número de participantes e me-
lhor grito de guerra. Segundo 
Fátima Siqueira, idealizadora 
da Caminhada, a participação 
de equipes tem sido uma tra-
dição e engrandece o evento.

Além de fomentar a práti-
ca do esporte, a Caminhada 
tem cunho social. Neste ano, 
a proposta será diferente 
dos anos anteriores, quando 
regatas alusivas ao evento 
eram comercializadas e parte 
da receita distribuída a or-
ganizações sociais. “Através 
de uma parceria com a Liga 

Feminina de Combate ao 
Câncer, nesta edição, viseiras 
foram confeccionadas e estão 
sendo vendidas, com lucro 
revertido para a entidade”, 
explica Fátima.

As viseiras podem ser ad-
quiridas no Espaço de Vie e 
na Liga Feminina de Combate 
ao Câncer, pelo valor de R$ 20. 
“Esta parceria é muito gratifi-
cante. Além de estimularmos 
a prevenção, através da práti-
ca esportiva e do cuidado com 
o sol, vamos angariar recursos 
em prol das atividades da 
Liga”, explica Michele Henn 
Waechter, presidente da Liga.

Grupo A 
1°Nacional  
2°Atlântico 

Grupo B 
1°Soldas Bolgrin 
2°H/Lera 

Grupo D 
1°Personal Car  
2°Evaldo Prass 

Grupo E 
1°River/Cachoeira  
2°Formosa 

Grupo H 
1°Pumas/Ferraz 
2°ECGB

Grupos C, F e G 
Ainda a definir

O sábado foi de sol e de 
mais partidas pelo Campeo-
nato Regional de Futebol 
Sete Gol de Placa, de Ferraz. 
Os primeiros a entrarem em 
campo, às 13 horas, foram 
Camarões e Guerreiros de 
Vera Cruz. Eles empataram 
em 1 a 1. Os gols foram de Luís 
Gonçalves, para o Camarões, 
e de Anderson Araújo, para o 
Guerreiros. Nas cobranças de 
pênaltis, o Camarões venceu 
por 3 a 0. Na segunda partida, 
o Juventude de Linha Henri-
que D’Ávila ganhou de 3 a 
0 do Boa Vontade, com gols 
de Maurício Brum, Gabriel 
dos Santos e Rafael Tomas. 
Logo na sequência, o Junção 
Esportiva ganhou de 2 a 1 
do Albardão. As balançadas 
de rede foram de Joicemar e 
Jardel Franco, para o Junção, 
e de Jardel Prestes, para o Al-
bardão. No quarto confronto, 
River e Formosa empataram 
em 2 a 2. Marcelo Mariano e 
Tiago Santos anotaram para 
o River e Júlio Padilha e Vi-
nicius para o Formosa. Nas 
penalidades, melhor para o 
River, que ganhou de 4 a 3. 
Na penúltima partida, o Sem 
Compromisso ganhou de 5 a 
2 do Monterrey. Dionathan 
(2), Elinton Júnior, Gerson e 

Emerson marcaram para o 
Sem Compromisso. Anderson 
e Mateus descontaram. Para 
fechar a rodada, o Katraca’s 
ganhou do Os Faxas por 3 a 1, 
com gols de Cássio Souza (2) 
e Igor Santos. Descontou Ro-
drigo Santos. O campeonato 
já tem equipes garantidas nas 
oitavas de final (veja tabela).

PRÓXIMA RODADA
O próximo sábado será de 

mais partidas. A partir das 13 
horas, jogam: Juventude LHD 
e Monterrey; Juventude Uni-
da e Quilmes; Independente 
e Bataioli; Boa Vontade e Sem 
Compromisso; Katraca’s e 
Albardão; e Os Faxas e Junção 
Esportiva. 

Voltamos. Depois de breves férias e do (necessário) afasta-
mento para estar dentro do Campeonato de Verão, a coluna volta 
ao convívio dos leitores. Para falar do futebol, que praticamente 
não parou nesses quase dois meses.

Campeonato de Verão. Com oito equipes e quase dois meses 
de jogos, terminou na última sexta-feira mais uma edição do 
Campeonato de Verão. Ganhou quem tinha que ganhar. A Kaimana 
montou um grupo dos mais qualificados possíveis. Sua formação 
principal ou sua formação reserva, se é que havia, ambas poderiam 
ser apontadas como favoritas. Na fase classificatória venceu todos 
os jogos. Se complicou num ou noutro jogo da fase eliminatória, 
teve alguma oscilação, mas no final das contas a qualidade e a 
variedade de grandes opções falou mais alto. Mas afora a Kaimana, 
se viu outros excelentes times. Fumaceira, Resenha e Verona, es-
pecialmente. Este último numa clara e louvável renovação, tendo 
a base do time que foi campeão regional sub-20. 

Destaques individuais. Também houve grandes destaques 
individuais. Neizinho, Marcos Adriano e Dadinho na Kaimana, Mar-
quinhos e Pablo no Fumaceira, Dudu e Robi no Resenha, Gabriel no 
Verona. Apenas para citar alguns, sem desmerecer qualquer outro. 

Campeonato Municipal. Também já movimenta as comunida-
des, do centro e do interior, o Campeonato Municipal de Futebol 
de campo. Que ainda não aqueceu e ainda não teve grandes 
emoções, mas que se espera seja bem melhor do que o do ano 
anterior. Que tenha uma organização mais regular, que tenha mais 
continuidade e menos parada e que apresente avanços. Porque 
é notório que Vera Cruz pode e precisa melhorar no trato que dá 
ao seu futebol. 

Gol de Placa. O que começou como a iniciativa de uma sede 
esportiva no interior, hoje é tratado como Campeonato Regional 
de Futebol 7. Com três dezenas de equipes no aberto e nomes de 
toda a região, o Campeonato do Gol de Placa está com mais uma 
edição a todo vapor. 

Lifasc. O campeonato da Liga de Integração do Futebol Amador 
de Santa Cruz está em sua fase final. Depois de confrontos muito 
interessantes, com vários jogadores de Vera Cruz envolvidos, Pi-
nheiral e São José chegaram à decisão dos titulares. No Pinheiral, 
alguns nomes conhecidos do futebol vera-cruzense, como Emer-
son e Canarinho. No São José, Gil. E a promessa de grandes jogos 
para decidir o campeonato. 

Avenida. Nada movimentou tanto o futebol da região nas 
últimas semanas como o Avenida, envolvido em grandes jogos no 
Campeonato Gaúcho e na Copa do Brasil. No Gauchão, a campanha 
não é nada boa. O time briga com Brasil-PE e com Veranópolis para 
evitar o rebaixamento. E os últimos enfrentamentos foram muito 
ruins. Derrota de 6 a 0 para o Grêmio, de 1 a 0 para o São Luiz, em 
Ijuí e para o Internacional, 1 a 0 no último domingo. Já na Copa do 
Brasil, no entanto, o time fez história. Participando pela primeira 
vez da competição nacional, eliminou o Guarani de Campinas ao 
vencer em casa, por 1 a 0. Com a vitória, passou de fase para enfren-
tar o todo poderoso Corinthians, em sua Arena em São Paulo. Com 
10 minutos de jogo abriu inacreditáveis 2 a 0 e deu esperanças ao 
seu torcedor de um feito heroico. Mas aí o time da casa pressionou, 
empatou e só depois dos 40 minutos do segundo tempo, quando 
o desgaste físico do time santa-cruzense já era visível, conseguiu 
a virada. Apesar da derrota, o Avenida foi notícia no Brasil inteiro, 
ganhou destaque em todos os programas e canais de esporte e 
fez atingir níveis altíssimos a empolgação do torcedor. O time é 
tecnicamente limitado, apesar de comprometido, e terá imensas 
dificuldades para se manter na elite do futebol gaúcho. Serão três 
jogos, dois deles fora de casa, para tentar ficar na Série A. 

Dupla Gre-Nal. Grêmio e Inter iniciaram o ano ajustando seus 
times para o que mais lhes importa: a Libertadores, que começa 
para ambos já no dia 6 de março. Usando o Estadual como pre-
paração, o Grêmio parece mais ajustado e mais pronto. Manteve 
a base e agregou reforços pontuais, com destaque para Montoya, 
Vizeu e Tardelli. O time já tem bom desempenho e lidera com folga 
o Gauchão. No Inter, o técnico Odair Helmann ainda procura alter-
nativas. Há alguma dificuldade no meio campo, nas laterais e na 
última posição do ataque. E ainda que haja evolução, o Colorado 
não tem um time. No momento, a comemorar o surgimento de 
Nonato, que funciona em qualquer posição do meio campo e 
joga com desenvoltura. Aos poucos, começa a garantir lugar no 
time titular. 


