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Fim de semana de decisões

Avenida confirma participação na Copinha 2019

Semifinais da bocha começam nesta sexta-feira

Neste sábado, final é 
válida pelos titulares. 
No domingo, jogo 
derradeiro é dos 
aspirantes. Partidas 
são em Vila Progresso

COPA AMÉRICA
O Peru teve bom desem-
penho, venceu o Chile 
por 3 a 0, na noite de 
quarta-feira, e garantiu 
vaga na final da Copa 
América. O adversário já 
estava conhecido: o Bra-
sil. O jogo está marcado 
para o domingo, dia 7 de 
julho, às 17 horas. 

ASSAF
A Assaf tem novo com-
promisso neste fim de 
semana, pelo Campeo-
nato Série Ouro de Fut-
sal. A partida será em 
São Gabriel, contra o 
Palmeiras, no sábado, 
dia 6, a partir das 20 
horas. Na tabela de clas-
sificação, a Assoeva é 
líder, com 22 pontos. A 
Assaf é terceira, com 17 
pontos.

CORRIDA SOLIDÁRIA
A ADAE organiza para 
o dia 4 de agosto a ter-
ceira edição da Corrida 
Solidária. A largada será 
da Praça José Bonifá-
cio, em Vera Cruz, às 9 
horas, para percursos 
de 3,5 e 6 quilômetros. 
Inscrições e mais in-
formações podem ser 
obtidas na Academia 
Movimento e Saúde e na 
Loja Instinto Esportista, 
em Vera Cruz, e pelo site 
www.youmovin.com.br.

VÔLEI
Estão abertas as ins-
crições para o Torneio 
de Vôlei Misto de Vera 
Cruz, que ocorre no dia 
14 de julho, no ginásio 
poliesportivo. Informa-
ções pelo telefone (51) 
3718-1826.

FUTSAL
As fichas de inscrição 
para a Copa Integração 
de Futsal de Vera Cruz 
devem ser entregues à 
Secretaria de Cultura, 
Turismo, Esportes e La-
zer até o 12 de julho. A 
previsão de início dos 
jogos é 15 de julho. 

1º - Sempre Amigos - 56 

2º - Enc. dos Amigos - 50 

3º - Entrada Ferraz - 47 

4º - Bar do Rosa - 44 

5º - Bar do Digo - 39 

6º - Bar da Alemoa - 34 

7º - Amcipro - 31 

8º - Equipe do Mota - 29

Nos titulares, primeira partida terminou em 1 a 1

MUNICIPAL DE FUTEBOL

FUTEBOL

VERA CRUZ
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O fim de semana deve 
ser de frio, de muito 
frio, mas sem chuva, 

o que vai permitir a realização 
das duas finais do Campeo-
nato Municipal de Futebol de 
Vera Cruz. Neste sábado, dia 
6, entram em campo os dois 
times que disputam a catego-
ria titular. Em Vila Progresso, 
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AVISOS

Após ser campeão da Co-
pinha em 2018, o Esporte 
Clube Avenida confirmou 
sua participação na Copa 
Seu Verardi, a Copinha 2019. 
O anúncio foi feito pelo pre-
sidente, Jair Eich, e pelo di-
retor executivo de futebol, 
Guilherme Eich, na tarde 
de terça-feira. Segundo Gui-
lherme, apesar da queda 
para a Divisão de Acesso, o 
Periquito teve um ano com 

grandes feitos e conquistas, 
e isso não pode ser apagado. 
“Precisamos seguir nosso 
caminho, o que projetamos 
lá atrás, antes de todas as 
conquistas: em 2017 no aces-
so, em 2018 o quarto lugar 
no Campeonato Gaúcho e o 
título da Copa Wianey Carlet, 
agora em 2019 a participação 
expressiva na Copa do Brasil 
e uma bela participação na 
Série D do Campeonato Bra-

sileiro”, afirma.
Segundo o diretor executi-

vo, é meta dar continuidade 
ao trabalho e fazer o possível 
para que o clube siga crescen-
do. Além disso, o Periquito 
volta com força total na com-
petição, para se manter ativo 
no cenário nacional. “Iremos 
disputar a Copinha para 
buscar o título mais uma vez, 
até porque a conquista nos 
mantém no cenário nacional, 

o que é muito importante 
para o clube. Agradeço aos 
torcedores e aos sócios, que 
estiveram sempre conosco 
e são de suma importância 
para que possamos seguir 
crescendo e entregando um 
futebol competitivo. Tenho 
certeza que podemos ainda 
mais e me sinto confortável 
de invocar mais torcedores 
ainda a se juntarem a nós”, 
destaca.

O Campeonato Munici-
pal de Bocha de Vera Cruz 
conheceu os semifinalistas, 
tanto na Taça Ouro quanto 
na Prata, no último fim de 
semana. As equipes irão 
duelar nesta sexta-feira e 
sábado. Pela Ouro, os jogos 
serão amanhã, a partir das 
14 horas. Jogam Bar do Rosa 
e Sempre Amigos e Entrada 
Ferraz e Bar Encontro dos 

Amigos. Já pela Prata, jogam 
Equipe do Mota e Bar do 
Digo e Amcipro e Bar da Ale-
moa. Esses confrontos serão 
na noite de hoje, a partir das 
19h15min.

RESULTADOS
Três partidas foram reali-

zadas no último fim de sema-
na e decidiram a classificação 
do certame. A Equipe Mota 
enfrentou o Sempre Amigos e 

jogam, a partir das 14 horas, 
Independente e Juventude. 
O primeiro jogo, realizado há 
duas semanas em Linha Hen-
rique D’Ávila, terminou em-
patado em 1 a 1. Quem vencer 
no tempo normal amanhã fica 
com o troféu 2019. No caso 
de empate, haverá cobrança 
de pênaltis, sem prorrogação. 

A final da categoria aspi-
rante será no domingo, dia 7, 
a partir das 14 horas, também 
no campo do Independente, 
em Vila Progresso. Porém, 
confrontam Clube e Inde-
pendente. No jogo de ida da 
decisão, realizado no último 
fim de semana no Estádio da 
Colina, o Independente ven-
ceu e tem vantagem. 

perdeu por 5 a 0. Já o Bar En-
contro dos Amigos recebeu o 
Bar Digo e ganhou de 5 a 0. 
O Bar Rosa jogou com o Bar 
da Alemoa e venceu de 4 a 1. 
Com os resultados, os qua-
tro primeiros ficaram para 
disputar a Taça Ouro e os 
quatro últimos, a Taça Prata. 
Na liderança da tabela ficou 
o Sempre Amigos, com 56 
pontos (veja mais no quadro).


