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Fim de semana de futebol
Em Vera Cruz tem 
Municipal; em Santa 
Cruz, Brasileirão série 
D; e o Galo vai a Nova 
Prata tentar vitória na 
segundona gaúcha

BOCHA
O Campeonato Munici-
pal de Bocha de Vera 
Cruz tem nova rodada 
na tarde deste sábado, 
dia 18. Jogam: Bar da 
Alemoa e Entrada Fer-
raz; Bar do Rosa e Bar 
Encontro dos Amigos; 
Amcipro e Equipe Mota. 
A folga é do Sempre 
Amigos e do Bar do 
Digo. Na semana pas-
sada, o Sempre Amigos 
venceu por 3 a 2 o Bar 
do Digo.O Encontro dos 
Amigos ganhou de 5 a 0 
da Amcipro. E o Bar do 
Rosa venceu por 4 a 1 o 
Entrada Ferraz.

FUTSAL
Neste sábado, dia 18, a 
Assaf recebe o União 
Independente de Santa 
Maria, pela Série Ouro 
de Futsal. O jogo será 
no ginásio poliesportivo 
de Santa Cruz, a partir 
das 20 horas, e vale pela 
quarta rodada da com-
petição. O tricolor de 
Santa Cruz vem de duas 
vitórias consecutivas.

BRASILEIRÃO
A quinta rodada do 
Campeonato Brasileiro 
série A acontece neste 
fim de semana. Grêmio 
e Inter têm disputas 
agendadas. O Colora-
do recebe o CSA, no 
domingo, às 16 horas. 
Já o Grêmio embarca 
para o nordeste, onde 
vai enfrentar o Ceará. A 
partida está agendada 
também para domingo, 
mas às 19 horas.

LIBERTADORES
O Libertad do Paraguai 
será o adversário do 
Grêmio na fase de oi-
tavas de final da Copa 
Libertadores. A defini-
ção se deu em sorteio 
no início da semana. Já 
o Internacional vai en-
frentar o Nacional-URU. 
A primeira partida de 
ambos os times será fora 
de casa.

Vera Cruz dá sequência ao Campeonato Municipal
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O fim de semana será de 
disputas pelo Cam-
peonato Municipal 

de Futebol de Campo de Vera 
Cruz, taça Hildor Becker. Se-
rão conhecidos neste sábado, 
dia 18, as últimas equipes que 
estarão na semifinal da compe-
tição, na categoria aspirantes. 
Irão se enfrentar: Clube Vera 
Cruz e Juventude, a partir 
das 13h45min. Logo mais, às 
15h45min, a partida será entre 
Verinha e Entre Rios, tam-
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Santa Cruz vive o basquete

Mais uma para o Jiu-Jitsu

ATÉ DOMINGO

MEDALHA

Grandes marcas do bas-
quete nacional e interna-
cional já desfilam talento 
em Santa Cruz. Isso porque 
começou na noite de ontem 
o Torneio Internacional de 
Basquete, tendo como palco 
o ginásio do Esporte Clube 
União Corinthians. Parti-
cipam do quadrangular, a 
equipe do Sojão, atual vice-
campeã gaúcha de basque-
te, o Club Barraca, de Paso 
de Los Libres, tradicional 
equipe Argentina, que conta 
com vários atletas destaques 
em nível sul-americano, e os 

donos da casa, o UniCo, com 
as categorias sub-17 e sub-20.

De acordo com o diretor de 
Basquete do UniCo e um dos 
responsáveis pela realização 
do torneio, Diego Puntel, o 
torneio internacional vem 
para trazer de volta jogos 
eletrizantes e com excelentes 
níveis técnicos à cidade. A 
fase classificatória segue até 
sábado, dia 18, com a grande 
final programada para do-
mingo, às 11h30min. O valor 
do ingresso será de R$ 5 para 
cada dia. Confira a tabela de 
jogos no Portal Arauto.

No último fim de semana, o 
vera-cruzense Adrian Scherer 
conquistou o primeiro lugar 
na categoria faixa branca 
infantil, no Desafio de Jiu-
Jitsu Fenachim, em Venâncio 
Aires. Além de campeão no 

Jiu-Jitsu, Adrian ficou cam-
peão em sua categoria pelo 
karatê, no mês passado. Ele é 
aluno da Samurai Skull War-
riors Jiu-Jitsu, de Vera Cruz, e 
complementa seus treinos na 
matriz em Santa Cruz.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Edital de Concurso Público  nº 299/2019 –
NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, pessoa jurídica de direito público, 
através de sua Prefeito Municipal, Sr. Guido Hoff, faz saber, por este 
Edital, DA NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO DE CANDIDATO 
APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, em atendimento à Portaria nº 
13.039/2019, Edital de Homologação nº 145/2015, prorrogado pelo De-
creto nº 5.584/17, Edital de Homologação nº 229/2018, para provimento 
de cargo efetivo no seu quadro de pessoal, sob Regime Estatutário para 
os seguintes cargos: 

AGENTE ADMINISTRATIVO – CONCURSO N.º 148
Classificação	 Nome
10º  CARLA FERNANDA PERIUS 

MÉDICO 40H – CONCURSO N.º 151
Classificação	 Nome
2º  DALVAN TADEU BRUM
TÉCNICO EM OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO
DE ÁGUA E ESGOTO – CONCURSO Nº 146
Classificação	 Nome
4º  WAGNER LATRONICO 
De conformidade com o Art. 14, da Lei Complementar nº 004/2007, 

os nomeados tem prazo de quinze dias para tomar posse, a contar do 
ato	de	nomeação	publicado	no	Quadro	de	Atos	Oficiais	do	Município.	
Os nomeados devem se apresentar na Secretaria Municipal de Admi-
nistração da Prefeitura Municipal de Vera Cruz, situada na Avenida Nes-
tor Frederico Henn, 1645, Vera Cruz, RS. O NÃO comparecimento no 
prazo estipulado será interpretado como renúncia à posse no referido 
cargo e será tornado sem efeito. 

Gabinete do Prefeito, 17 de maio de 2019.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

bém pelos reservas. Os dois 
confrontos são no Estádio da 
Colina. Os ganhadores desses 
jogos irão duelar com Verona 
e Independente, que já se clas-
sificaram à próxima fase.

Também na Colina, mas 
na tarde de domingo, tem 
jogo pela categoria princi-
pal, válido pela semifinal. O 
Clube Vera Cruz enfrenta o 
Independente, às 14h45min. 
Já o Juventude joga com o Ve-
rinha, no mesmo horário, mas 
em Linha Henrique D’Ávila. 
Ambas partidas são pela ida 
desta fase.

Ainda sem definição, a Se-
cretaria de Cultura, Turismo, 
Esportes e Lazer de Vera Cruz, 
organizadora do certame, 
projeta para o fim de semana 
da Feira da Produção apenas 
jogos pelos aspirantes, tendo 
em vista que a categoria tem 
uma rodada atrasada. A con-

firmação será dada nos pró-
ximos dias. Isso fará com que 
as categorias possam encerrar 
a competição no mesmo dia. 

MAIS FUTEBOL
O futebol não estará em 

evidência apenas em Vera 
Cruz. Na liderança do seu 
grupo, na Série D do Cam-
peonato Brasileiro, o Avenida 

joga neste domingo, dia 19, 
com o Joinville, às 16 horas, no 
Estádio dos Eucaliptos. Pela 
segundona gaúcha, o Santa 
Cruz enfrenta o Nova Prata, 
no Mario Cini, no domingo, 
dia 19, às 15 horas. O time de 
Santa Cruz é quinto em seu 
grupo, com cinco pontos, em 
sete jogos.


