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Avenida enfrenta o Maringá

Assaf enfrenta a AssoevaDecisão é neste sábado

Partida é válida pela 
última rodada da 
fase de grupos do 
Brasileirão Série D. 
Periquito precisa da 
vitória para avançar

BOCHA 
O Campeonato Municipal 
de Bocha de Vera Cruz 
faz três jogos neste sába-
do, a partir das 14 horas:  
Amcipro e Sempre Ami-
gos; Entrada Ferraz e 
Bar Encontro dos Ami-
gos; e Bar da Alemoa e 
Bar do Digo.

FUTEBOL
Devido às festividades do 
aniversário de 60 anos 
de Vera Cruz, não serão 
realizadas disputas pelo 
Municipal de Futebol nes-
te fim de semana.

PATINAÇÃO
A abertura da XX Copa 
Sul de Patinação Artística 
será neste sábado, dia 8, 
no ginásio poliesporti-
vo de Santa Cruz, às 15 
horas. Entre as atrações, 
a apresentação do Mini 
Grupo Together, da Se-
leção Brasileira, classifi-
cado para o mundial em 
Barcelona, na Espanha, 
que acontecerá em julho, 
e de Lívia Heinen, campeã 
sul-americana da Patina-
ção Artística. Ao longo 
do torneio, participarão 
300 atletas, de 15 cida-
des, somando mais de 
400 apresentações nas 
modalidades: principian-
tes, estreantes, iniciantes, 
aspirantes, torneio nacio-
nal e internacional.

SANTA CRUZ
O Galo recebe, no Estádio 
dos Plátanos, em Santa 
Cruz, o Guarany de Bagé, 
na segunda-feira, dia 10, 
a partir das 20 horas. O 
jogo vale pelas quartas 
de final da Segundona 
Gaúcha. O segundo lote 
dos ingressos vai até as 
18 horas de segunda, ao 
preço de R$ 15, na secre-
taria do Clube, Gasima, 
Luxus Acabamentos, Bar 
e Lancheria Baumgarten 
e Conceito Barbearia. 
Na hora, o ingresso será 
R$ 30 (inteiro) e R$ 15 
(meia-entrada), para es-
tudantes e idosos.

Avenida joga domingo em casa e busca apoio da torcida

NO DOMINGO
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A fase de grupos do 
Campeonato Brasi-
leiro Série D termina 

neste fim de semana. E o 
Avenida vai enfrentar, no 
domingo, dia 9, a partir das 
18 horas, o Maringá Futebol 
Clube. O time santa-cruzense  
precisa da vitória para garan-
tir a classificação à fase de 
mata-mata. Na tabela de clas-
sificação, o Periquito é tercei-
ro, com sete pontos. Foram 

DIVULGAÇÃO

AVISOS

cinco jogos: duas vitórias, 
um empate e duas derrotas. 
No seu grupo, o Ferroviária 
lidera, com nove pontos.

Aliás, foi com o Ferroviária 
sua última partida. A equipe 
foi a São Paulo, na cidade 
de Araraquara, enfrentar 
o adversário e voltou com 
derrota de 1 a 0. O gol foi 
contra, anotado pelo lateral 
João Neto. O resultado tirou 
o Avenida da liderança e da 
zona de classificação. A mis-
são deste domingo é vencer. 
A expectativa é de lotar o 
Estádio dos Eucaliptos, em 
Santa Cruz.

INGRESSOS
O torcedor Alviverde que 

adquirir o ingresso antecipa-
do, até as 18 horas desta sex-
ta-feira, dia 7, paga meia en-
trada. Eles estão disponíveis 
na secretaria do Clube e na 

Ulfer Purificadores de Água. 
Depois, os ingressos custarão 
R$ 40 (inteiro) e R$ 20 (meio), 
tanto para torcedores quanto 
para visitantes. Sócios têm 
entrada liberada. Mulheres, 
idosos e estudantes pagam 
meia entrada, mas é indis-

pensável a apresentação de 
documentos, como carteiri-
nha de estudante nacional ou 
devidamente adesivada pelo 
DCE da instituição e carteira 
de identidade para idosos a 
partir de 60 anos. Crianças 
até 10 anos não pagam.

O jogo que vale a lideran-
ça da Série Ouro de Futsal 
será na segunda-feira, dia 
10, em Santa Cruz do Sul. A 
partida entre Assaf e Assoe-
va, um clássico, inicia às 21 
horas, no ginásio poliespor-
tivo. Os ingressos estão à 
venda de forma antecipada 
ao valor de R$ 10. Na hora 
do jogo, R$ 20. Mulheres 
têm entrada liberada. No 
último fim de semana, o time 
foi até Pelotas, enfrentou a 

tradicional equipe do Pau-
lista e conseguiu um ponto 
importante. O Paulista saiu 
na frente do placar, ainda no 
primeiro tempo. No segundo 
tempo, o Tricolor empatou 
com o ala Thiago Leal e, 
por pouco, não venceu com 
o jovem Yan, que perdeu 
uma chance de gol na cara 
do goleiro adversário. Com 
o ponto somado, a Assaf 
chegou aos 13 e ficou líder, 
de forma isolada. 

A decisão de quem fica 
com o título dos aspiran-
tes do Campeonato Monte 
Alverne 2019/Taça Eroni 
Zappe, será neste sábado, 
dia 8. No primeiro confron-
to, entre São José e União, 
houve empate em 2 a 2. Em 
nova igualdade, o título é 
do União, que fez a melhor 
campanha na primeira fase. 
Ao São José, resta vencer 
para ficar com o troféu. O 
jogo acontece no Estádio da 
Serraria, em Monte Alverne, 
às 15 horas. Haverá cobrança 
de ingresso no valor de R$ 5.

TITULARES
Já a decisão da categoria 

titulares ficou para o feria-
do do dia 20 de junho. Em 
Linha Antão, na Chácara 
Bauermann, o Monterey 
recebe o São Martinho. No 
jogo de ida, o São Marti-
nho ganhou por 2 a 0. Um 
empate no jogo de volta 
garante o título à equipe. Ao 
Monterey, resta vencer no 
tempo normal para levar a 
disputa aos pênaltis. A par-
tida inicia às 15 horas, com 
cerimonial da final a partir 
das 14h45min.


