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Assaf está na vice-liderança

Mauá realiza mais um Torneio de Integração

Copa CFC Celso tem segunda rodada em Rio Pardinho

Vitória do último fim 
de semana frente ao 
União Independente 
fez equipe de Santa 
Cruz subir na tabela. 
Amanhã tem mais jogo

Assaf soma nove pontos na tabela de classificação e é segunda colocada
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O ginásio poliesportivo 
de Santa Cruz do Sul 
foi palco, na noite 

de sábado, dia 18, de mais 
uma partida pela Série Ouro 
de Futsal. Em quadra, Assaf 
e União Independente, de 
Santa Maria. O time de Santa 
Cruz, comandado por Cleber 
Pereira, conseguiu vencer 
pela terceira vez seguida na 
competição, em jogo válido 
pela quarta rodada.

Se não bastasse a vitó-
ria, a equipe ainda abriu o 
marcador, com Nenesto. O 
adversário empatou com 
Bruno. Melhor em quadra e 
bem disposta taticamente, a 

DIVULGAÇÃO

BASQUETE
As meninas do basquete 
sub-13 do UniCo estão na 
liderança do Campeona-
to Gaúcho. Depois de três 
vitórias seguidas no últi-
mo sábado, em São Leo-
poldo, o time comandado 
por Reginaldo Soares as-
sumiu provisoriamente o 
topo da tabela. Já o sub-
18 perdeu para o Sinodal 
na estreia da categoria no 
Estadual 2019. A equipe, 
porém, ainda tem chance 
de recuperação. Neste 
fim de semana, o Esporte 
Clube União Corinthians 
sedia o Campeonato Sul 
Brasileiro sub-13 de bas-
quete feminino.

FUTEBOL
Neste sábado, dia 25, 
São Martinho e Monte-
rey iniciam o duelo final 
da categoria titulares 
do Campeonato Monte 
Alverne 2019/Taça Eroni 
Zappe. O jogo inicia às 
15 horas, em São Marti-
nho. Haverá cobrança de 
ingresso de R$ 5. A volta 
será no dia 2 de junho, em 
Linha Antão!

COPA DO BRASIL
O Grêmio entrou em 
campo na quarta-fei-
ra, no Alfredo Jaconi, 
em Caxias do Sul, para 
enfrentar o Juventude, 
pelo primeiro jogo das 
oitavas de final da Copa 
do Brasil. Ficou no 0 a 0 
e deixou para decidir a 
classificação à próxima 
fase na Arena, dia 29. O 
Internacional recebeu 
o Paysandu na noite de 
ontem, em sua estreia na 
Copa do Brasil.

BRASILEIRÃO
A dupla Gre-nal tem 
compromisso pelo Cam-
peonato Brasileiro neste 
fim de semana. O Grêmio 
recebe o Atlético, às 19 
horas de sábado, dia 25, 
na Arena, em Porto Ale-
gre. Já o Internacional vai 
enfrentar o Santos fora 
de casa, no domingo, dia 
26, às 16 horas. Os jogos 
são válidos pela sexta 
rodada. Na liderança do 
campeonato está o Pal-
meiras, com 13 pontos. O 
Inter é quinto, com nove, 
e o Grêmio é 19º, com 
dois.

AVISOS

Assaf voltou a marcar, com 
Tatha, dando resultados fi-
nais à partida: 2 a 1. Com 
mais esta vitória, o time san-
ta-cruzense agora soma nove 
pontos e subiu na tabela. É 
segundo colocado, com a 

mesma pontuação do líder do 
seu grupo, que é a Assoeva. 
Na terceira colocação está o 
União Independente, com 
seis pontos. No outro grupo, 
o B, a liderança é ocupada por 
Rabelo, com nove pontos. Em 

segundo está o Alvorada.
Em casa, novamente, a 

Assaf vai enfrentar o La Ma-
quina, neste sábado, dia 25. 
A partida inicia às 17 horas 
e haverá promoção para as 
mães.

O tradicional Torneio de 
Integração do Colégio Mauá 
chega a 32ª edição. Neste 
ano, o evento acontece entre 
os dias 27 de maio e 6 de 
junho, nas dependências do 
educandário. O torneio terá 
a participação dos 1,7 mil 
alunos, desde a Educação 
Infantil até o Ensino Médio. 
Entre as modalidades dispu-
tadas estão voleibol, futebol, 
basquete, atletismo, xadrez e 
mini vôlei. Haverá também 

atividades esportivas para 
os pais, mães, funcionários e 
ex-alunos.

Com a participação das 
tradicionais equipes Atlan-
tis, Chaparral e Cometa, a 
abertura oficial será na terça-
feira, dia 28, às 19h30min, 
no ginásio principal. Já os 
joguinhos da Educação In-
fantil até 6º anos começam 
na segunda-feira, dia 27, às 
8h30min (manhã) e às 14 
horas (tarde), no ginásio do 

educandário.
ATIVIDADES
Como em todos os anos, a 

programação tem jogos dos 
alunos quase todos os dias 
e algumas atividades extras 
no decorrer das semanas. Na 
noite de quinta-feira, dia 30, 
haverá show artístico no Tea-
tro do Colégio Mauá, a partir 
das 19h30min. A competição 
para pais dos alunos da esco-
la inicia na sexta-feira, dia 31, 
às 19 horas, quando ocorre o 

Basquete de Pais, no ginásio 
novo. No sábado, dia 1º de 
junho, às 9 horas, é a vez 
dos pais jogarem futebol no 
campo. Já na terça-feira, dia 
4, a partir das 19 horas, será 
a noite do voleibol, com a 
participação de pais, mães, 
funcionários e ex-alunos, nos 
dois ginásios. E na quinta-
feira, dia 6, o encerramento 
e premiação do 7º anos até o 
Ensino Médio acontecem no 
ginásio principal.

O Campeonato Sub-18 
da Lifasc – Copa CFC Celso 
tem a disputa da segun-
da rodada neste domingo, 
dia 26, em Rio Pardinho. 
Ela marca a estreia de três 
equipes: João Alves, Rio 
Pardinho e Juventude. A 
competição teve início no 
último domingo. Em campo, 

o atual campeão Linha Santa 
Cruz e o São José estrearam 
com o pé direito. O São José 
bateu o Pinheiral, na pre-
liminar, com uma goleada 
de 4 a 1, enquanto que no 
segundo jogo, o Linha Santa 
Cruz fez 4 a 0 no Aliança. 
A rodada deste domingo 
será em Rio Pardinho, com 

os duelos de João Alves e 
Pinheiral, às 13h30min, e o 
segundo jogo às 15h30min, 
com Rio Pardinho e Juven-
tude. Nesta temporada, o 
título será disputado por 
sete equipes: Linha Santa 
Cruz, João Alves, Pinheiral, 
São José, Aliança, Juventu-
de e Rio Pardinho. Na fase 

inicial, cada clube sedia 
uma rodada dupla em casa, 
sendo que jogará quatro 
partidas. Classificam-se os 
dois melhores direto para 
as semifinais e do terceiro ao 
sexto colocado irão disputar 
o mata-mata da segunda 
fase para apurar os outros 
dois semifinalistas.


