
Sábado para correr e caminhar
Evento em alusão ao Dia Internacional da Mulher concentra programação junto à Praça, a partir das 14h30min
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No ano passado foram 195 inscritos para a corrida e caminhada, que também partiu da Praça

LUCAS BATISTA
esporte@jornalarauto.com.br
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O sábado será de mais um 
evento esportivo em alusão ao 
Dia Internacional da Mulher, 
lembrado nesta sexta-feira, dia 
8. Como tradicional, o Con-
selho Municipal dos Direitos 
da Mulher (CMDM) organiza 
a Corrida e Caminhada, que 
em 2019 chega a 4ª edição. 
A largada será às 17 horas, 
da Praça José Bonifácio, para 
percursos de três quilômetros 
para caminhada e de três e 
seis quilômetros para corrida. 
Mas a programação já inicia às 
14h30min e é aberta também 
ao público masculino. Quem 
se inscreveu para competir e 
efetuou o pagamento recebe 
um kit (camiseta e sacola), que 
será entregue pela organiza-
ção. Para a retirada é necessá-
rio apresentar comprovante 
de inscrição e documento de 
identificação. 

O PERCURSO
Os participantes vão per-

correr as ruas Cláudio Manoel, 

Tiradentes, Huberto Hoesker 
e Carlos Wild, retornando até 
a Praça. Haverá medalhas 
para todos que concluírem a 
prova. Também serão premia-
dos os três primeiros coloca-

dos em diversas categorias, 
de acordo com a faixa etária.

A organização da Corrida 
e Caminhada é do CMDM e 
tem o apoio do Município de 
Vera Cruz, através das Secre-

tarias de Desenvolvimento 
Social, de Cultura, Turismo, 
Esportes e Lazer e de Obras, 
Saneamento e Trânsito, Ema-
ter/RS-Ascar, Rotary Club e 
Hospital Vera Cruz.

Escola de judô Roger Boeira inaugura neste sábado
VERA CRUZ

· SNOOKER
A última sexta-feira foi de 
estreia para o 1º Snooker Man 
de Vera Cruz, organizado pela 
Liga Independente. Ao todo, 
foram disputados 13 jogos. 
Dos confrontos, 12 compe-
tidores foram classificados. 
Eles jogam novamente na 
noite de hoje, no Bar Pritsch, 
em Rincão da Serra, pela final 
da primeira etapa. A premia-
ção será de R$ 700 para os 
vencedores, mais um mon-
tante de R$ 1,2 mil em leilões. 
Classificaram na semana pas-
sada: Perneta, Bandi, Márcio, 
Marcinho, Marcelinho, Claus, 
Cristiano, Dinaldo, Matheus, 
Artêmio, Fábio Machado, 
Doda e Silvinho.

· BOCHA
O Campeonato Municipal de 
Bocha de Vera Cruz segue 
neste sábado. A partir das 14 
horas jogam, no Bar Pritsch, 
em Rincão da Serra, Pritsch 
B e Sempre Amigos. Na En-
trada Ferraz, o Entrada Ferraz 
recebe o Bar da Alemoa. No 
Bar Encontro dos Amigos, 
em Mato Alto, a disputa será 
entre Bar Encontro dos Ami-
gos e Bar do Rosa. Em Ferraz, 
a equipe Mota joga com a 
Amcipro. E no Bar do Digo, 
o Bar do Digo duela com o 
Pritsch A. No último fim de 
semana, o Sempre Amigos 
ganhou de 5 a 0 do Bar do 
Digo. O Entrada Ferraz venceu 
o Bar do Rosa por 3 a 2. O Bar 
Encontro dos Amigos ganhou 
do Amcipro por 3 a 2. O Bar da 
Alemoa ganhou de 3 a 2 do 
Pritsch B. E o Pritsch A ganhou 
de 5 a 0 da Equipe Mota.

AGENDA

Vera Cruz contará, a par-
tir deste sábado, dia 9 de 
março, com mais uma op-
ção na área do esporte: a 
escola de judô Roger Boeira. 
Localizada na rua Roberto 
Gruendling, 702, em uma 
das principais vias de acesso 

à cidade, a escola oferece 
atividades para adultos e 
crianças, a partir dos três 
anos. 

De acordo com o pro-
prietário, Roger Boeira, que 
atua no esporte desde 2007 
e coleciona premiações, a 

prática do judô é de extrema 
importância, pois desenvol-
ve o equilíbrio, a disciplina, 
a coordenação, entre outros 
pontos de desenvolvimento. 
A inauguração está marcada 
para as 17 horas. Toda a 
comunidade é convidada 

a prestigiar. Informações 
podem ser obtidas pelo tele-
fone (51) 9 9522-3534 ou pelo 
e-mail judorogerboeira@
gmail.com.


