
ESPORTE19 ARAUTO    SEXTA-FEIRA E SÁBADO
19 E 20 DE JULHO DE 2019

13 times disputam o futsal

Treinos livres da Stock Car começam no sábado

Entrega das fichas e 
sorteio das chaves foi 
na quarta-feira. Jogos 
iniciam na noite de 
hoje no ginásio do 
Parque de Eventos

BOCHA
Os jogos do Campeona-
to Municipal de Bocha de 
Vera Cruz seguem neste 
fim de semana. Nesta 
sexta-feira, Bar da Ale-
moa e Bar do Digo jogam 
pela final da Taça Prata, 
a partir das 19h30min. 
Amanhã, os jogos valem 
pela volta da semifinal da 
Taça Ouro. Enfrentam-se 
Bar Encontro dos Ami-
gos e Entrada Ferraz e  
Sempre Amigos e Bar 
do Rosa.

Sábado, dia 20
8h10min às 8h25min: Shakedown
8h35min às 9h30min: 1º Treino Livre
10h25min às 11h20min: 2º Treino Livre
12h20min às 13h15min: 3º Treino Livre
14h30min às 15h30min: Classificatório

Domingo, dia 21
9 às 10 horas: Visitação aos Boxes
11 horas: Largada Corrida 1
12 horas: Largada Corrida 2

Competição começa na noite desta sexta-feira

COPA INTEGRAÇÃO

SANTA CRUZ
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Vera Cruz dá início na 
noite desta sexta-feira, 
dia 19, a mais uma 

edição da Copa Integração de 
Futsal. Em 2019, 13 equipes 
vão em busca do troféu. Elas 
estão divididas em duas cha-
ves. Na primeira fase, classifi-

ARQUIVO ARAUTO

PROGRAMAÇÃO

AVISOS

Avenida faz
reapresentação 
do elenco

FUTEBOL

A semana iniciou com a 
reapresentação do elenco 
Alviverde no Estádio dos 
Eucaliptos. A equipe de 
China Balbino foi recep-
cionada pelo presidente 
Jair Eich e pelo diretor 
executivo de Futebol Gui-
lherme Eich. Além dos 
rostos conhecidos, chegam 
para reforçar a equipe o 
zagueiro Eduardo, o lateral 
esquerdo Cassio Rumpel e 
os atacantes Kayron e Feli-
pe Tchelé. O Avenida está 
na Chave C da Copa Seu 
Verardi, a Copinha. Nessa 
primeira fase, o alviverde 
irá enfrentar o Lajeaden-
se, Brasil de Farroupilha, 
Grêmio B e São José. A 
competição, que inicia no 
dia 11 de agosto, terá 20 
times na disputa. 

ELENCO
Irão atuar como goleiros 

Fabiano Heves, Anderson 
Paulo e Bruno Jahn; como 
zagueiros Claudinho, 
Eduardo e Luis Henrique; 
como laterais Márcio, Ale-
xandre Bindé, Cassio Rum-
pel e Gian; como volantes 
Carlinhos, Felipe Manoel, 
Índio e Davi Lopes; como 
meias Alexandre Camargo 
e Marcos Paraná; e como 
atacantes Flávio Torres, 
Kayron e Felipe Tchelé.

Atletas de Vera Cruz 
jogam na Argentina

Paulo e Vinícius foram à Argentina

FUTEBOL
DIVULGAÇÃO

Dois jovens de Vera Cruz 
foram à Argentina no fim de 
semana participar do Lawn 
Centenário, campeonato de 
futebol, realizado na cidade 
de Eldorado. Vinicius Barce-
los e Paulo Cesar Hoffmann 
Júnior jogam no time do CFM, 
de Encantado, na catego-
ria sub-15. A equipe voltou 
campeã. Essa foi a primeira 

participação de Vinícius em 
competição fora do Brasil. 
Paulo já disputou jogos na 
Argentina e na França. No 
fim de semana, equipes da 
Argentina, do Paraguai e 
do Brasil se encontraram na 
competição. Na categoria dos 
jovens vera-cruzenses, foram 
seis times argentinos e dois 
brasileiros.

Santa Cruz do Sul já sente 
o clima da Stock Car. Após 
um intervalo de 40 dias sem 
etapas, parte das equipes 
já desembarcou na cidade 
para a quinta de 12 etapas 
da temporada 2019.  Os trei-
nos livres e o classificatório 
ocorrem no sábado, dia 20. 
No domingo, as duas provas 
terão 40 minutos e mais uma 
volta cada, com suas largadas 
às 11 horas e ao meio-dia.

Quem afirmou não vê a hora 
de voltar a acelerar o carro em 
Santa Cruz é o piloto Rubens 

Barrichello. Com 14 curvas no 
total, mesclando de altíssima, 
média e baixa velocidades, o 
circuito traz boas lembranças 
para o piloto: são três pódios 
no total, sendo uma vitória em 
2017, um segundo lugar em 
2016 e um terceiro em 2015. 
Em 2017, o piloto também con-
quistou a pole position em Santa 
Cruz. “Eu adoro o traçado de 
Santa Cruz e esta também é 
uma pista que me traz ótimas 
memórias. A minha vitória 
em 2017 foi uma daquelas 
inesquecíveis, em que o carro 

cam-se as quatro primeiras de 
cada chave. Os três primeiros 
confrontos da competição que 
envolve a área urbana e a rural 
do município serão no ginásio 
poliesportivo do Parque de 
Eventos, no bairro Araçá. Eles 
começam às 19h30min. Os pri-
meiros a entrarem em quadra 
são Boa Vista e Fortaleza, pela 
chave A. O Boa Vista é o atual 
campeão. Logo depois, jogam 
Cipriano e Centro, pela chave 
B, e Centro Ecumênico e São 
Francisco, pela chave A. Na 
segunda-feira tem a segunda 
rodada. Jogam, em Ferraz, 
Ferraz e Independente; Juven-
tude e Araçá; e Arco-Íris e ASF 
Boa Vista.

estava perfeito. E é o que eu 
espero que aconteça desta 

vez novamente”, comentou 
Barrichello.

AS CHAVES
Na chave A são sete times: 

Boa Vista; Fortaleza; Centro 
Ecumênico; São Francisco; Ju-

ventude; Araçá; e Entrada Fer-
raz. Na chave B, seis: Cipriano; 
Centro; Ferraz; Independente; 
Arco-Íris; e ASF Boa Vista.


