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Municipal realiza semifinais

Avenida e Santa Cruz têm jogos no fim de semana

Amanhã, jogos valem 
pelos aspirantes. 
No domingo, pelos 
titulares. Partidas 
iniciam sempre 
às 14h45min

BOCHA
Quatro jogos marcam 
a rodada deste sába-
do, dia 25, pelo Cam-
peonato Municipal de 
Bocha de Vera Cruz. 
A equipe do Mota en-
frenta o Bar Encontro 
dos Amigos; o Bar do 
Digo joga com o En-
trada Ferraz; o Bar da 
Alemoa joga com a 
Amcipro; e o Sempre 
Amigos joga com o 
Rosa. No último fim 
de semana, o Bar do 
Rosa venceu por 3 a 
2 o Bar encontro dos 
Amigos; o Bar da Ale-
moa ganhou de 3 a 2 
do Entrada Ferraz; e a 
Amcipro venceu de 5 a 
0 Equipe Mota.

CHACAIS I
O Santa Cruz Chacais 
realiza seletiva para a 
equipe sub-19, neste 
sábado, dia 25, a par-
tir das 10 horas, no 
campo da Oktoberfest. 
Serão analisadas força, 
coordenação motora, 
agilidade e velocidade. 
A seletiva não requer 
conhecimento prévio 
de futebol americano 
e todos os biotipos fí-
sicos são aceitos. Para 
participar, é necessário 
levar um documento 
com foto, idade mínima 
de 15 anos, usar roupas 
próprias para a prática 
esportiva e tênis ou 
chuteira. Dúvidas po-
dem ser sanadas nas 
páginas da equipe nas 
redes sociais. 

CHACAIS II
Em busca do título, 
neste domingo, dia 26, 
às 10h20min, o San-
ta Cruz Chacais viaja 
para Carlos Barbosa 
para enfrentar a equipe 
Queens Flag, de Ijuí, na 
disputa pela semifinal 
do Campeonato Gaú-
cho de Flag Feminino. 
O vencedor do con-
fronto disputa a final, 
a partir das 16 horas.

Clube Vera Cruz perdeu no último domingo pelo placar de 5 a 1 para o Independente
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O último fim de semana 
foi de disputas pelas 
duas categorias do 

Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo de Vera 
Cruz. Na tarde de sábado, dia 
18, o Clube Vera Cruz recebeu 
o Juventude. No tempo nor-
mal, empatou em 1 a 1, o que 
levou a decisão, já que valia 
vaga na semifinal, para a dis-
puta de pênaltis. Melhor para 
a equipe do Clube, que venceu 
por 4 a 2. Os gols no tempo 
normal foram anotados por 
Guilherme, para o Clube, e 
por Carlos, para o Juventude. 
Também no sábado foi defi-
nido o último classificado à 
próxima fase. Enfrentaram-se 
Verinha e Entre Rios. Nos 90 
minutos, vitória do Verinha, 
por 2 a 1, resultado que levou 
à classificação. Pablo e Eze-
quiel marcaram os gols do Ve-
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rinha e Alan o do Entre Rios.
Já na tarde de domingo, 

junto ao Estádio da Colina, 
o Clube Vera Cruz recebeu 
o Independente, de Vila Pro-
gresso, e perdeu por 5 a 1. 
Esse jogo já era válido pela 
ida da semifinal da categoria 
titulares. Os gols foram con-
vertidos por Augusto, para o  
Clube, e por Romário, Miroca 
(2) e Neizinho (2), para o In-
dependente. Também pelo 

primeiro jogo da semifinal 
dos titulares, o Juventude 
recebeu o Verinha e venceu 
por 2 a 0, com gols de Jeferson 
e Cristiano.

PRÓXIMOS JOGOS 
Para este fim de semana 

estão agendados dois con-
frontos pela semifinal dos 
aspirantes e dois pelos titula-
res. No sábado, dia 25, jogam 
Clube Vera Cruz e Verona, 
no Estádio da Colina, além 

de Verinha e Independente, 
no Estádio Municipal. Essas 
duas partidas valem pela ida 
da semifinal nos reservas e 
começam às 14h45min. Já no 
domingo, dia 26, tem os due-
los de volta da semifinal pela 
categoria principal. Verinha 
e Juventude jogam na Colina 
e Independente e Clube Vera 
Cruz se enfrentam em Vila 
Progresso. Ambos os jogos 
começam às 14h45min.

A dupla Ave-cruz tem no-
vos compromissos neste fim 
de semana. Em Santa Cata-
rina, o Periquito enfrenta o 
Joinville, no sábado, às 18 
horas. Faltam três rodadas 
para o final da primeira fase 
do Brasileirão Série D. Após, 
os 32 clubes classificados 
iniciam a fase de mata-mata. 
O Avenida está na liderança 
de seu grupo, com sete pon-
tos. A Ferroviária é segun-
do, com seis. Em terceiro 
está o Maringá e em quarto 

o Joinville. No último fim 
de semana, o Avenida jogou 
em casa e venceu. 

SANTA CRUZ
Já o Futebol Clube San-

ta Cruz joga no domingo, 
no Leão da Serra, contra o 
Cruz Alta, às 15 horas, pela 
segunda divisão do Gaúcho. 
Comandada por Jair Galvão, 
a equipe busca a terceira 
vitória na competição. Com 
oito pontos, está na quarta 
colocação, dentro da zona 
de classificação. O técnico 

da equipe, em entrevista 
nesta semana, pontuou a 
importância dos jogadores 
experientes dentro de cam-
po e frisou que a vitória 
conquistada no último fim 
de semana devolveu ânimo 
ao time. “O clima, após 
o jogo do fim de semana, 
ficou mais tranquilo. Tirou 
aquele peso da responsa-
bilidade e a pressão que 
vinha tendo dentro do Santa 
Cruz. A comunidade não 
aceitava o Santa Cruz não 

estar entre os classificados, 
não vencer, não fazer uma 
boa campanha”, disse. “O 
Galo tem uma história no 
cenário do futebol gaúcho. 
Teve grandes jogos, um 
nome muito grande e uma 
repercussão muito grande. 
Os jogadores são sabedores 
que a cobrança para jogar 
com essa camisa é muito 
forte”, acrescentou. A parti-
da do último fim de semana 
marcou a estreia de Jair no 
comando da equipe.


