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Dupla Gre-Nal vai às quartas

Bindé é reforço ao Avenida Independente é o primeiro 
finalista do Municipal

Tricolor venceu o 
Juventude, em Caxias 
do Sul, e Colorado 
ganhou do Paysandu, 
em jogos válidos pela 
Copa do Brasil

BOCHA
Pelo Campeonato Muni-
cipal de Bocha de Vera 
Cruz, no último sábado, 
a Equipe Mota perdeu de 
3 a 2 para o Bar Encontro 
dos Amigos; o Sempre 
Amigos ganhou de 3 a 2 
do Bar do Rosa; o Bar da 
Alemoa também venceu 
por 3 a 2 a Amcipro; e o 
Entrada Ferraz ganhou 
por esse mesmo placar 
do Bar do Digo. Devido 
à Gincana, Vera Cruz não 
terá partidas de bocha 
neste fim de semana.

KANGOO
A primeira edição do 
Kangoo Fest será neste 
domingo, dia 2 de junho, 
em Santa Cruz do Sul. 
Com realização do Mu-
nicípio, Serviço Social do 
Comércio (SESC) e do 
grupo KangoozeirasTop, 
a corrida, que é realizada 
com uma bota com sis-
tema de amortecimento, 
inicia na praça Siegfried 
Heuser, às 9 horas, pas-
sando pela rua Ernesto 
Alves, Senador Pinheiro 
Machado, Carlos Trein, 
Júlio de Castilhos e re-
torna ao local de partida. 
Após a corrida estão 
previstas atividades cul-
turais e de integração.

MONTE ALVERNE
Anderson Daronco, árbi-
tro do quadro FIFA, vai 
apitar a final dos titulares 
do Campeonato Monte 
Alverne 2019/Taça Ero-
ni Zappe. O confronto 
entre Monterey e São 
Martinho acontece neste 
domingo, dia 2, na Chá-
cara Bauermann, a partir 
das 15 horas.

ASSAF
Neste sábado, dia 1º de 
junho, a Assaf vai jogar 
em Pelotas, contra o 
Paulista, pela Série Ouro 
de Futsal. A partida inicia 
às 20 horas. O time de 
Santa Cruz está na se-
gunda colocação, com 12 
pontos, em cinco jogos.

Grêmio e Inter garantiram passaporte para a nova fase da competição

Bindé tem 35 anos Independente venceu

FUTEBOL

SÉRIE D BRASILEIRÃO FUTEBOL EM VERA CRUZ

Os dois maiores times 
do Rio Grande do Sul 
e que competem na 

Copa do Brasil avançam para 
a próxima fase. Grêmio e Inter 
jogaram na noite de quarta-fei-
ra, dia 29, e garantiram classifi-
cação para as quartas de final. 
O Tricolor venceu o Juventude 
por 3 a 0, na Arena. Apesar 
de um pênalti perdido, em 
que Marcelo Carné defendeu 
a cobrança de Jean Pyerre, o 
Grêmio saiu na frente e abriu o 
placar aos 39 minutos. Juninho 
Capixaba foi à linha de fundo 
e cruzou para Felipe Vizeu, 
que mandou de cabeça para o 
fundo do gol. Na etapa com-
plementar, aos 23 minutos, Vi-
zeu fez o segundo, de cabeça. 
Aos 37 minutos, Thaciano foi 
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à linha de fundo pela direita 
e fez cruzamento para Diego 
Tardelli, que ampliou o placar.

Já o Internacional confirmou 
a classificação após vitória de 
1 a 0 sobre o Paysandu, em 
Belém, no Pará. O Colorado foi 
melhor durante toda a partida 

e chegou ao gol com Paolo 
Guerrero, aos 40 minutos do 
segundo tempo. No jogo de 
ida, o Inter havia vencido por 
3 a 1, no Beira-Rio.

BRASILEIRÃO 
Grêmio e Inter têm com-

promissos pelo Campeonato 

Brasileiro neste fim de semana. 
No sábado, dia 1º, o Grêmio 
enfrenta o Bahia, no nordes-
te, a partir das 19 horas. No 
domingo, às 19 horas, o In-
ternacional recebe o Avaí, no 
Gigante. Os jogos valem pela 
sétima rodada do Brasileiro. 

O lateral direito Alexandre 
Bindé chegou, na terça-feira, 
dia 28, ao Estádio dos Euca-
liptos para reforçar o elenco 
Alviverde no Campeonato 
Brasileiro Série D. Aos 35 anos 
e natural de Três Passos, ele 
chega para a sua segunda pas-
sagem no Avenida. “Tenho 
um carinho muito grande pelo 
time, que é uma referência dos 
clubes do interior do estado. 
Chego aqui com muita von-
tade de trabalhar, conquistar 
vitórias e contribuir para o 
crescimento do clube”, citou 
o atleta, que já teve passa-
gens pelo São Luis, Criciúma, 
Caxias, São José, Ypiranga, 
Novo Hamburgo e, recente-
mente, pelo Lajeadense. 

O próximo jogo do Avenida 

A chuvarada do último 
fim de semana em Vera Cruz 
impediu a realização de toda 
a rodada do Campeonato 
Municipal de Futebol de 
Campo.  Quatro partidas es-
tavam previstas: duas pelos 
aspirantes e duas pelos titu-
lares. Apenas um jogo foi rea-
lizado, entre Independente e 
Cube Vera Cruz. A partida 
valia pela volta da semifinal 
da categoria principal. Com 
o resultado de 3 a 1 favorável 
ao Independente, o time de 
Vila Progresso é o primeiro 
finalista da competição. Os 
gols do Independente foram 
anotados por Neizinho (2) e 
Alex Keller. Mauricio des-

é amanhã, dia 1º de junho, às 
18 horas, contra o Ferroviária, 
no Estádio Fonte Luminosa, 
pela quinta rodada da fase de 
grupos do Campeonato Bra-
sileiro Série D. O clube busca 
a vitória para seguir na ponta 
da tabela do grupo A17.

contou para o Clube Vera 
Cruz. Em virtude da Gincana 
Municipal, que será neste fim 
de semana, não serão realiza-
dos jogos pelo campeonato 
no sábado e no domingo.


