
No domingo, mais dois jogos

Campeonato Municipal de Bocha tem mais jogos amanhã

Sinimbu faz evento de ciclismo

Pelo Campeonato Municipal de Futebol se enfrentam, no Estádio Norberto Otto Wild, Verinha e Entre Rios
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No último fim de semana, duas das partidas foram realizadas no Estádio da Colina
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INSCRIÇÕES ABERTAS

Caminhada da 
Mulher será dia 
9 em Vera Cruz
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O município de Sinimbu 
será destaque no ciclismo no 
dia 10 de março. Na data ocor-
re o XCM Sinimbu, competi-
ção aberta de ciclismo na mo-
dalidade Mountain Bike, com 
provas de Maratona (XCM). 
A prova deve reunir cerca de 
40 ciclistas e é uma promoção 
do Grupo de Ciclismo de Si-
nimbu e da Faccin Bicicletas, 
com o apoio da Prefeitura de 
Sinimbu.

A maratona da XCM Si-
nimbu percorrerá mais de 40 
quilômetros em seu principal 
trajeto. Os participantes inscri-
tos nas principais categorias da 
competição sairão do centro de 

Sinimbu e passarão por Alto 
Sinimbu, Cerro da Mula, uma 
trilha que liga a localidade até 
Linha Cinco, Linha da Serra, 
Cerro do Baú (passando pelo 
lago esmeraldino), descendo 
por São João, até o centro do 
município. Já o outro roteiro, 
destinado às categorias Femi-
nino, Master e Juvenil, sairá 
do centro, passando por Linha 
Primavera, Cerro do Baú, São 
João, retornando ao local de 
partida. As inscrições podem 
ser feitas pelo site Bike do Sul 
ou no dia do evento, a partir 
das 7 horas, na praça em frente 
ao restaurante Quiosque. A 
largada ocorre às 8 horas.

O Campeonato Munici-
pal de Futebol de Campo 
de Vera Cruz realiza mais 
dois jogos neste fim de se-
mana. No Estádio Norberto 
Otto Wild, o Municipal, se 
enfrentam Verinha e Entre 
Rios. Os aspirantes jogam 
às 13h45min e os titulares às 
15h45min, com até 15 minu-
tos de tolerância.

No último fim de semana, 
quatro jogos foram realiza-
dos pela competição: dois 
pelos titulares e dois pelos 
aspirantes. O tempo chuvo-
so, que deixou alguns torce-
dores em casa, não impediu 
a realização dos confrontos. 
No Estádio da Colina, o 
Clube Vera Cruz enfrentou 
o Juventude e venceu por 2 
a 1 nos reservas, com gols de 
Guilherme e Pablo. Para o Ju-
ventude, descontou Daniel. 
Nos titulares, o time da área 
urbana também foi melhor. 
Ganhou de 2 a 0, com gols 

A 4ª edição da Corrida e 
Caminhada da Mulher está 
com as inscrições abertas. 
O evento ocorre no dia 
9 de março, a partir das 
14h30min, na Praça José 
Bonifácio, em Vera Cruz. 
As inscrições são pelo site 
www.ucrsm.com/4corri-
daecaminhadadeveracruz, 
até o dia 3. O valor é de R$ 
45 e pode ser pago por bo-
leto bancário ou com cartão 
de crédito, através do Pag-
Seguro, com acréscimo de 
R$ 5. Os inscritos recebem 
um kit (camiseta e sacola) 
que será entregue no dia 
do evento pela organização. 
Para retirada é necessário 
apresentar comprovante de 
inscrição e documento de 
identificação. Os percursos 
são de três quilômetros para 
caminhada e de três e seis 
quilômetros para corrida. 
A largada acontece às 17 
horas. Os participantes vão 
percorrer as ruas Cláudio 
Manoel, Tiradentes, Huber-
to Hoesker e Carlos Wild, 
retornando até a Praça. 
São esperadas mais de 200 
pessoas. Haverá medalhas 
para todos que concluírem 
a prova. Também serão 
premiados os três primei-
ros colocados em diversas 
categorias, de acordo com a 
faixa etária. A organização 
é do Conselho Municipal 
dos Direitos da Mulher 
(CMDM), com apoio do 
Município de Vera Cruz, 
Emater/RS-Ascar, Rotary 
Club e Hospital Vera Cruz. 

de Maurício.
Também no domingo, 

mas em Entre Rios, o Entre 
Rios recebeu o Verona e per-
deu pelo placar de 6 a 1, nos 

aspirantes. Os gols foram de 
Marcel, Arthur, Igor, Dou-
glas e Guilherme (2), para o 
Verona, e de Carlos, para o 
Entre Rios. Já nos titulares, 

as equipes empataram em 2 
a 2. Jaime Muller foi quem 
marcou os dois gols do Entre 
Rios. Robson e Allison ano-
taram para o Verona.

O Campeonato Municipal 
de Bocha de Vera Cruz segue 
neste fim de semana, com a 
realização da terceira rodada. 
Na tarde do sábado, dia 2 de 
março, o Sempre Amigos re-
cebe o Bar do Digo, em Mato 

Alto. Já em Ferraz, o embate 
será entre Entrada Ferraz e 
Bar do Rosa. Na Cipriano 
de Oliveira jogam Amcipro 
e Bar Encontro dos Amigos. 
No Rincão da Serra, o Pritsch 
A recebe a Equipe Mota. E no 

Centro, o Bar da Alemoa joga 
com o Pritsch B. 

RESULTADOS
Na última semana, cinco 

embates marcaram a compe-
tição. O Bar do Rosa venceu 
a Amcipro po 4 a 1; o Bar 

do Digo ganhou de 5 a 0 do 
Pritsch B; o Pritsch A ganhou 
do Bar da Alemoa por 4 a 1; a 
equipe Mota perdeu de 4 a 1 
para o Entrada Ferraz; e o Bar 
Encontro dos Amigos ganhou 
de 3 a 2 do Sempre Amigos. 


