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Eisstocksport no Paraguai

Avenida renova com o técnico China Balbino

Delegação brasileira 
disputa a 8ª edição 
da Copa América até 
amanhã. 27 pessoas, 
entre jovens e adultos, 
embarcaram na quarta

Delegação brasileira embarcou na quarta-feira

Anúncio foi feito em coletiva na tarde de terça-feira

COMPETIÇÃO

RUMO À COPINHA

É em Assunção, no Pa-
raguai, que a dele-
gação brasileira de 

eisstocksport disputa a 8ª 
edição da Copa América da 
modalidade. O grupo, com-
posto por 27 pessoas, entre 
jovens e adultos, embarcou 
na tarde de quarta-feira, dia 
10. Já a competição iniciou 
ontem, com treinos livres, e 
se estende até sábado, dia 13, 
no Club Asphalt Stock Sch 
Tzen Verein. 

A Federação Gaúcha Des-
portiva de Eisstocksport 

DIVULGAÇÃO

MILENA BENDER

Parceria viabiliza 
projeto esportivo 
a estudantes

SANTA CRUZ

Centenas de alunos de 
Santa Cruz do Sul serão 
beneficiados por um novo 
projeto que liga esporte e 
educação. O “Pequenos 
Campeões” vai promover 
atividades no contraturno 
escolar na Associação 
Atlética Banco do Brasil 
(AABB). Ao todo, serão 
200 vagas em cinco moda-
lidades: atletismo, dança, 
jogos recreativo, natação 
e iniciação ao tênis. As 
inscrições ocorrem nos 
dias 1º e 2 de agosto, na 
Secretaria de Educação. 
As oficinas de dança, atle-
tismo, jogos recreativos 
e tênis estão previstas 
para iniciarem em 12 de 
agosto. Já as aulas de na-
tação serão em novembro. 
Ônibus sairão defronte 
à Secretaria nos dias de 
cada atividade e quem 
tiver interesse basta infor-
mar na hora da inscrição. 
Profissionais disponibi-
lizados pela Prefeitura 
serão responsáveis pelas 
aulas. Já a Associação irá 
ceder o espaço, horários e 
equipamentos.

(FGDE) participa dos jogos 
nas duas categorias previstas, 
por equipe e individual, nos 
naipes feminino e masculino. 
O Brasil vai com força máxi-
ma para o torneio, ocupando 
todas as vagas disponíveis 
para o país na competição. 
Serão duas equipes femini-
nas e duas masculinas, mais 
quatro competidores no indi-
vidual masculino e quatro no 
feminino. Além do Brasil e do 
Paraguai, estão em Assunção 
para os jogos atletas da Ar-
gentina e do Canadá. 

 Conforme o presidente 
da FGDE, Sérgio Böhm, a 
intenção, inclusive, é rea-
lizar a próxima edição da 
Copa América na Argentina. 
“Como foi com o Canadá 
em 2015, queremos incenti-
var esses atletas a sediarem 
a competição de 2021. Um 
evento importante, além de 

O bom trabalho na Série 
D do Brasileirão fez com 
que o Avenida optasse pela 
manutenção da atual co-
missão técnica. Em coletiva 
de imprensa na terça-feira, 
dia 9, o presidente Jair Eich 
confirmou a permanência de 
China Balbino como técnico 
da equipe até o final da Di-
visão de Acesso de 2020. “O 
objetivo é dar sequência ao 
bom trabalho que vinha sen-
do feito. Claro que desejáva-
mos ainda estar competindo 
na Série D, mas creio que 
fizemos uma participação 
digna e por isso a manuten-
ção da atual comissão. Agora, 
é focar no título da Copinha 
para que em 2020 possamos 
voltar a disputar competições 
nacionais”, comentou.

O Avenida está na Chave 
C da Copa Seu Verardi, a 
Copinha. A definição ocorreu 
na segunda-feira, na Sede da 

dar visibilidade ao esporte 
e abrir portas àqueles que já 
praticam, é uma maneira de 
atrair novos argentinos para 
o eisstocksport”, sintetiza o 
dirigente.

MASTER 
No último fim de semana, 

a Associação Esportiva 15 de 
Agosto, de Linha Áustria, 

foi palco do 10º Campeonato 
Master da FGDE. Em quadra, 
pela manhã, 18 atletas com 
mais de 50 anos realizaram 
as passagens da disputa indi-
vidual. Já na parte da tarde, 
os jogos foram disputados 
por nove equipes mistas, 
totalizando mais de 50 com-
petidores. 

Federação Gaúcha de Fute-
bol, em Porto Alegre. Nessa 
primeira fase, o alviverde irá 
enfrentar o Lajeadense, Brasil 
de Farroupilha, Grêmio B e 
São José. A competição, que 
inicia no dia 11 de agosto, terá 
20 times na disputa. 

Conforme o diretor exe-
cutivo do Clube, Guilherme 
Eich, os clubes da chave 
mostram o forte nível de 
competitividade que o cam-
peonato terá neste ano. “Caí-
mos em um grupo com times 
de tradição e qualificados, o 
que exalta a dificuldade já na 
primeira fase. Logisticamente 
falando, é um grupo em que 
não teremos viagens longas 
e são clubes que possuem 
uma boa estrutura, o que nos 
possibilitará presentear o tor-
cedor com um bom futebol. O 
torcedor terá bons jogos para 
assistir e precisaremos do 
apoio da nossa torcida para 

sermos merecedores do nos-
so objetivo: o bicampeonato, 
além de trazer também uma 
competição nacional ao nosso 
calendário do ano que vem”, 
declara Guilherme Eich, Exe-
cutivo de Futebol.

ELENCO
Conforme o diretor de Fu-

tebol do Avenida, Guilherme 
Eich, a direção já trabalha na 

montagem do elenco, que 
sofreu algumas perdas em 
relação ao time que terminou 
a participação na Série D. 
Saíram Felipe Chaves, Tiago 
Steffen, Elias, Canhoto, Tito, 
Mateus e Giovani. O restan-
te do grupo tem a situação 
encaminhada para a conti-
nuidade. Alexandre, um dos 
ídolos do clube, permanece.

ASSAF
A Assaf recebe o São 
José neste sábado, dia 
13. O jogo será no ginásio 
da Unisc, a partir das 20 
horas. Os ingressos estão 
à venda nos locais de 
costume ao valor de R$ 
5 (antecipado) e na hora 
será R$ 10. Mulheres não 
pagam.

FUTEBOL
No sábado, dia 13, os 
veteranos do Futebol 
Clube Santa Cruz vão a 
Venâncio Aires enfrentar 
o Esporte Clube Guarani, 
no Estádio Edmundo 
Feix. A partida inicia às 
14h30min.

AVISOS


