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Final do futebol é domingo
Em Vila Progresso, 
jogam Independente 
e Juventude, a 
partir das 14h30min, 
pelos titulares do 
Campeonato Municipal

OLIMPÍADAS RURAIS
A primeira etapa das 
Olimpíadas Rurais da 
Oktoberfest será neste 
domingo, dia 30, no Es-
tádio Guilherme Rabus-
ke, em Pinheiral. A partir 
das 10 horas, disputa das 
tradicionais provas de 
bolão de mesa, de bola 
presa, corrida de car-
rinho de mão, de saco, 
serrar lenha e trocar roda 
de carroça. Às 11 horas, 
presença das candidatas 
a soberanas, ao meio-dia 
almoço e às 13h30min, 
jogos pelo Campeonato 
Sub-18 da Lifasc.

BOCHA
O Campeonato Muni-
cipal de Bocha de Vera 
Cruz realiza a última ro-
dada da fase classificató-
ria neste sábado, dia 29. 
Irão jogar: Equipe Mota 
e Sempre Amigos; Bar 
Encontro dos Amigos e 
Bar do Digo; e Bar do 
Rosa e Bar da Alemoa. 
Desses confrontos saem 
os jogos das semifinais. 
No último sábado, o Bar 
Encontro dos Amigos  
ganhou de 4 a 1 do Bar 
da Alemoa; a Amcipro 
venceu de 4 a 1 o Bar do 
Digo; e o Bar do Rosa ga-
nhou de 3 a 2 da equipe 
do Mota.

FUTSAL
10 equipes já retiraram 
as fichas de inscrição 
para a Copa Integração 
de Futsal de Vera Cruz. 
Na semana passada, uma 
reunião com os repre-
sentantes dos times in-
teressados foi realizada 
na sede da Secretaria de 
Cultura, Turismo, Espor-
tes e Lazer, organizadora 
do certame. As fichas de-
vem ser devolvidas até o 
12 de julho. A previsão de 
início dos jogos, que são 
itinerantes, em diversos 
ginásios, é 15 de julho. 
Em 2018, quem venceu o 
certame foi o Boa Vista 1, 
que enfrentou, na final, a 
equipe do Ferraz. 

Verinha 
Cristiano Aretz - 3 jogos 
Renan Mantz - 1 ano 
Cristian da Silva (treinador) - 1 ano 
Entidade - um salário mínimo 
 
Verona 
Nata M. Godois - 3 jogos 
Fagner dos Santos - 3 jogos 
Maxwell M. Godois - 1 ano 
Wellinton Petry - 180 dias.

Juventude, de Linha Henrique D’Ávila

Gilmar volta após seis anos

Independente, de Vila Progresso
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Vila Progresso vai se-
diar, neste domingo, 
a decisão do Cam-

peonato Municipal de Fute-
bol de Campo de Vera Cruz. 
Na disputa pelo título estão 
duas equipes do interior: 
Independente e Juventude, 
que empataram em 1 a 1 no 
último fim de semana, o que 
deixa a final em aberto. Quem 
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PUNIÇÕES

AVISOS

vencer no tempo normal fica 
com o troféu 2019. No caso 
de empate, haverá cobrança 
de pênaltis. O jogo começa 
às 14h30min. Antes disso, na 
tarde de sábado, dia 29, se 
enfrentam Clube Vera Cruz 
e Independente, no Estádio 
da Colina, em partida válida 
pela ida da final na categoria 
aspirantes. O jogo inicia às 
14h30min.

PUNIÇÕES
No fim de semana anterior, 

os dois jogos de sábado foram 
marcados por discussões e 
rusgas entre equipe de arbi-
tragem e jogadores. Os fatos 
foram relatados em súmula e 
uma reunião na noite de se-
gunda-feira definiu punições 
a atletas e a um dos clubes 

envolvidos (veja no quadro). 
A partida entre Independente 
e Verinha encerrou aos 45 
minutos do primeiro tempo, 
com a alegação de falta de 
segurança para continuar o 
confronto, que estava em 0 
a 0. A organização do certa-

me, após a reunião do início 
dessa semana, informou que 
o Independente se classificou 
para a final. O jogo entre 
Verona e Clube Vera Cruz 
também teve discussões, mas 
não precisou ser encerrado 
antes do apito final.

Gilmar Iser vai comandar o Novo Hamburgo
DE VOLTA AO FUTEBOL

Um dos treinadores mais 
renomados do interior do Rio 
Grande do Sul está de volta ao 
futebol profissional. Nascido 
em Santa Cruz, mas morador 
e empresário em Vera Cruz 
há décadas, Gilmar Iser, de 54 
anos, vai assumir o comando 
técnico do Novo Hamburgo, 
após seis anos afastado da fun-
ção. A apresentação será na 
próxima semana, quando ele 
já começa a montar o grupo 
que disputará a Copinha do 
segundo semestre. O contrato 
vai até o final da competição.

Tendo recentemente feito o 
Curso Licença A da CBF, Iser 
volta para um dos clubes com 
quem mais tem identificação. 
No Anilado do Vale dos Sinos 
foi campeão da Copa Emídio 
Perondi e da Copa RS em 
2005. “É muito bom voltar 
ao futebol. Isso é a minha 
vida. Tive que me afastar por 
problemas particulares, mas 
já nos últimos anos vinha me 
preparando para o retorno, 
que felizmente será para o 
Novo Hamburgo, um clube 
estruturado, com pessoas do 

bem. Estou muito feliz”, diz.
OBJETIVOS
No retorno ao Novo Ham-

burgo, Iser destaca que o 
objetivo é aproveitar jovens 
jogadores e conseguir vagas 
em competições nacionais 
para 2020. “A Copinha dá 
a oportunidade de equipes 
disputarem uma Copa do 
Brasil, uma Série D e esse é 
o nosso objetivo. Queremos 
montar uma equipe com 
jovens jogadores, mas todos 
determinados a serem cam-
peões”, destaca.


