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Municipal retoma partidas

Domingo será de veloterraAssaf e Assoeva empatam

Três jogos serão 
realizados no fim de 
semana e válidos pela 
semifinal, tanto na 
categoria aspirante 
quanto na titular

FUTSAL
A Secretaria de Cultura, 
Turismo, Esportes e La-
zer de Vera Cruz convida 
os representantes de 
equipes interessadas em 
participar da Copa Inte-
gração de Futsal para 
reunião, na quarta-feira, 
dia 19, junto à Secretaria, 
no ginásio poliesportivo 
do Parque de Eventos.
 
BOCHA
Vera Cruz assiste a mais 
uma rodada do Cam-
peonato Municipal de 
Bocha, neste fim de se-
mana. Jogam, no sába-
do, dia 15: Bar do Digo 
e Equipe Mota; Sempre 
Amigos e Bar da Ale-
moa; e Entrada Ferraz 
e Amcipro. Na última 
semana, a Amcipro ven-
ceu por 3 a 2 o Sempre 
Amigos; o Bar da Ale-
moa ganhou de 5 a 0 do 
Bar do Digo; e o Entrada 
Ferraz perdeu de 4 a 1 
para o Bar Encontro dos 
Amigos.

LIFASC
O Campeonato Sub-18 
da Lifasc realiza a quarta 
rodada da fase classifica-
tória neste domingo, dia 
16, no Estádio Nascer do 
Sol, em Linha João Al-
ves. Duelam: Juventude 
e Pinheiral, às 13h30min, 
e às 15h30min, o Aliança 
encara o João Alves. 

Gincana e Feira da Produção paralisaram certame
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A Gincana e a Feira 
da Produção para-
lisaram os jogos do 

Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo de Vera 
Cruz. Depois de duas sema-
nas, a competição retoma as 
partidas neste sábado, dia 15, 
a partir das 14h30min, quando 
jogam, no Estádio da Colina,  
Clube Vera Cruz e Verona. 
O confronto é válido pela 
ida da semifinal, na categoria 
aspirante. Já no domingo se-
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AVISOS

rão dois jogos. Às 13h30min 
duelam, no Estádio Norberto 
Otto Wild, Verinha e Inde-
pendente, também em partida 
válida pela ida da semifinal 
dos reservas. Logo depois, às 
15h30min, no mesmo estádio,  
Verinha e Juventude jogam 
pela volta da semifinal dos 
titulares. O Verinha precisa 
vencer para levar a disputa 
às cobranças de pênaltis. Já 
está classificada para a final 
do certame a equipe do Inde-
pendente.

MAIS FUTEBOL
Avenida e Santa Cruz tam-

bém têm compromissos no 
esporte neste fim de semana. 
O Periquito vai à Serra Gaú-
cha enfrentar o Caxias, no 
Estádio Centenário, na pri-
meira partida do mata-mata 
do Brasileirão Série D. O jogo 
é no domingo, a partir das 16 

horas. O confronto de volta 
está agendado para o dia 23, 
em Santa Cruz.

Já o Galo tem duelo contra 
o Guarany de Bagé, pelas 
quartas de final da Segundona 
Gaúcha. O jogo também será 
no domingo, às 15 horas, fora 
de casa, e vale pela volta da 

fase. Na última segunda-feira, 
o time de Santa Cruz jogou 
em casa e perdeu por 1 a 0. 
Aos 41 minutos do segundo 
tempo, Diego Rocha marcou 
para o Guarany de Bagé. Com 
esse resultado, a equipe de Jair 
Galvão precisa vencer para se 
classificar à semifinal.

O fim de semana será de 
abertura da Copa Transpick de 
Velocross. A primeira das cin-
co etapas será neste domingo, 
dia 16, na Pista dos Eucaliptos, 
em Linha Sítio, no interior de 
Vera Cruz. Os treinos iniciam 
às 9 horas e as corridas oficiais 
às 13 horas. Haverá premiação 
até o quinto colocado, nas 

tradicionais 17 categorias. As 
inscrições podem ser realiza-
das de forma online. Segundo 
a organização, a cargo da PDE 
Produções e Eventos, já são 
95 pilotos inscritos. Os que 
participarem da abertura do 
Campeonato ganharão 10% 
de desconto para a segunda 
etapa.

A semana iniciou com dis-
putas pela Série Ouro de Fut-
sal, em Santa Cruz. A Assaf 
enfrentou a Assoeva, de Ve-
nâncio Aires, e segurou um 
empate, somando mais um 
ponto e permanecendo no 
topo da tabela da competição, 
com 14 pontos. O time entrou 
em quadra determinado em 

não perder a liderança. Em 
um dos grandes duelos da 
temporada, os pratas da casa 
conseguiram bom resultado 
diante da equipe da Capital do 
Chimarrão. A adversária saiu 
na frente com 2 a 0. O tricolor 
de Santa Cruz buscou o resul-
tado e empatou com Thiago 
Leal e Tatha. 


