
O domingo, dia 17, será 
de adrenalina pelo interior 
de Vera Cruz. Isso porque 
acontece o 1º Encontro de 
Trilheiros, numa realização 
do Tatu’s do Mato. A largada 
será de Linha Dona Josefa, na 
sede do Nacional, às 8h30min. 
São aproximadamente 75 qui-
lômetros de trilha. Ficou inte-
ressado? Informações sobre 
inscrições podem ser obtidas 
pelos telefones (51) 99739-
9286, com André, 99509-5232, 
com Maiquel, ou 98158-5975, 
com Rodrigo. O valor é de R$ 
80. Os primeiros 150 inscri-

tos recebem camisa. Haverá 
café, almoço e apoio durante 
a trilha.

Sai Daitx, entra China Balbino

Domingo tem Encontro 
de Trilheiros em Vera Cruz

Mudança de treinador foi anunciada nesta semana após nova derrota no Campeonato Gaúcho, contra o Noia
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Fabiano Daitx (à esquerda) foi demitido na terça-feira; Balbino (à direita) foi anunciado na quarta

São 75 quilômetros de trilha

PORTAL ARAUTO
jornalismo@arautofm.com.br

“
Quando o presidente me 
chamou, eu já sabia que 
seria um final da história 
antecipado, mas era a 
única alternativa para
o bem do clube.”

FABIANO DAITX
ex-técnico do Avenida

DONA JOSEFA

VERA CRUZ

EM PORTO ALEGRE

Bocha tem jogos 
hoje à noite e 
amanhã à tarde

Domingo de
clássico Gre-nal 
pelo Gauchão

AVENIDA
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A diretoria do Esporte Clu-
be Avenida anunciou na tarde 
de terça-feira, dia 12, a demis-
são do técnico Fabiano Daitx. 
O comunicado foi feito pelo 
presidente, Jair Eich, em entre-
vista coletiva no Estádio dos 
Eucaliptos, após a derrota por 
4 a 1 contra o Novo Hamburgo 
(Noia), na segunda-feira. O 
resultado deixou o Periquito 
na zona de rebaixamento com 
seis pontos ganhos e faltando 
apenas duas rodadas para 
o término do Gauchão. Um 
dia depois, o Nida divulgou 
o seu novo treinador: China 
Balbino, que começou sua 
trajetória em 2011, no Caxias 
de Joinville-SC, conquistando 
títulos nas categorias de base e 
sendo promovido para equipe 
principal. Na sequência, assu-
miu como auxiliar técnico da 
Chapecoense. Depois, passou 
pelo Cruzeiro-RS, onde foi 
técnico na base e auxiliar 
técnico no profissional entre 
2012 e 2014.

No São José de Porto Ale-
gre começou nas categorias 
de base e, em 2015, se tornou 
treinador da equipe principal. 
Foi no clube da capital gaúcha 
que teve o maior destaque, 
sendo campeão quatro vezes 
e fazendo boas campanhas no 
Estadual e na Série D.

O EX-TREINADOR 
Daitx chegou ao clube em 

2016. Com o Avenida, con-
quistou a série A2 do Cam-
peonato Gaúcho, levou o time 
à semifinal do Gauchão Série 
A e ergueu a taça de campeão 
da Copa Wianey Carlet. A 
competição levou o Avenida 
ao duelo histórico contra o 
Corinthians em São Paulo, que 

ganhou repercussão nacional 
e colocou o nome de Santa 
Cruz do Sul na vitrine do fu-
tebol brasileiro.

Emocionado em sua despe-
dida, Daitx, agora ex-Avenida, 
lamentou a saída do clube. 
“Quando o presidente me 
chamou, eu já sabia que seria 
um final da história antecipa-
do, mas era a única alternativa 
para o bem do clube”, cita.

Ele ressalta que viveu mo-
mentos de muita alegria, e 
deixar o Periquito em uma 
hora de derrota faz a dor ser 
maior. Daitx agradeceu e disse 
se orgulhar muito de tudo que 
viveu no clube. “Só tenho a 
agradecer tudo o que vivi aqui 

no Avenida. Marcou um mo-
mento muito bom na minha 
história no futebol, foi tudo 
muito intenso”, destacou.

Daitx relatou que ainda 
acreditava conseguir rever-
ter os resultados negativos e 
manter o Avenida na primeira 
divisão, mas que entende e 
respeita a decisão do presi-
dente. “Se ele soubesse que 
seria assim, já tinha tomado 
essa decisão antes, assim como 
se eu soubesse, também teria 
pedido para sair. A decisão do 
Jair foi a mais correta”, obser-
vou. Daitx já teve sondagens 
de clubes gaúchos e de fora. 
Até domingo, ele espera estar 
com o futuro definido. 

O Campeonato Muni-
cipal de Bocha de Vera 
Cruz segue, a partir desta 
sexta-feira, quando jogam 
Entrada Ferraz e Bar do 
Digo e o Pritsch B enfren-
ta o Pritsch A. Amanhã à 
tarde, mais partidas mo-
vimentam o certame. O 
Bar Encontro dos Amigos 
recebe a Equipe Mota; o Bar 
do Digo joga com o Pritsch 
A; a Amcipro recebe o Bar 
da Alemoa; e o Bar do Rosa 
joga com o Sempre Amigos.

Na semana passada, o 
Bar Encontro dos Amigos 
venceu por 5 a 0 o Bar do 
Rosa; o Pritsch B perdeu 
para o Sempre Amigos pelo 
placar de 4 a 1; o Entrada 
Ferraz ganhou de 3 a 2 do 
Bar da Alemoa; e a equipe 
do Mota ganhou de 4 a 1 da 
Amcipro. A partida entre 
Bar do Digo e Pritsch A foi 
transferida em virtude da 
falta de energia elétrica.

O domingo, dia 17, será 
de Gre-nal. A partir das 19 
horas, na Arena, em Porto 
Alegre, o Grêmio recebe o 
Internacional, pelo Cam-
peonato Gaúcho 2019. O 
tricolor é líder, com 23 
pontos, e pode até perder 
que não sai da melhor po-
sição da tabela. O colorado 
é segundo, com 19.


