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Inscrições acabam segunda

Vera-cruzense vai correr meia maratona em Rivera

Evento promovido 
pela ADAE será no 
próximo domingo, 
dia 4, com largada da 
Praça José Bonifácio, 
em Vera Cruz

BOCHA
Os finalistas do Campeo-
nato Municipal de Bocha 
de Vera Cruz, na série 
ouro, estão definidos: Bar 
Encontro dos Amigos 
e Sempre Amigos. Na 
semana passada, o Bar 
Encontro dos Amigos 
venceu por 3 a 2 o En-
trada Ferraz e o Sempre 
Amigos ganhou de 4 a 1 
do Bar do Rosa. A deci-
são começa a ser dispu-
tada na tarde de amanhã. 
Na última semana, ainda, 
em jogo válido pela ida 
da final, pela série prata, o 
Bar da Alemoa perdeu de 
3 a 2 para o Bar do Digo. 
A decisão será na noite 
de hoje, no Bar do Digo.

COPA INTEGRAÇÃO
Três jogos foram realiza-
dos na quarta-feira pela 
Copa Integração de Fut-
sal de Vera Cruz. O Boa 
Vista venceu o Entrada 
Ferraz por 6 a 1, com gols 
de Allison (2), Cristian (2) 
e Anderson (2). Arthur 
descontou. Logo depois, 
Centro e Ferraz empata-
ram em 2 a 2, com gols 
de Diego e Guilherme, 
para o Centro, e de Jairo 
e Lucas, para o Ferraz. 
No terceiro confronto, o 
Fortaleza venceu o Araçá 
pelo placar de 4 a 3. Os 
gols foram anotados por 
Maiquel (3) e Carlos, para 
o Fortaleza, e por Roger, 
Pablo e Leonardo, para 
o Araçá. A competição 
segue na segunda-feira, 
dia 29. Jogam, no ginásio 
do Juventude, Cipriano 
e ASF Boa Vista; São 
Francisco e Juventude; 
e Independente e Ar-
co-Íris. Na noite de hoje 
não haverá jogos pelo 
campeonato.

AvENIdA
Em virtude da chuva, o 
amistoso entre Aimoré 
e Avenida, previsto para 
este sábado, dia 27, no 
Cristo Rei, em São Leo-
poldo, foi cancelado.

Evento já se consolidou no calendário de atividades da Capital das Gincanas

CORRIDA SOLIDÁRIA

EXPECTATIVA

LUCAS BATISTA
esporte@jornalarauto.com.br

Encerram nesta segun-
da-feira, dia 29 de ju-
lho, as inscrições para 

a Corrida Solidária da ADAE, 
que será realizada no próxi-
mo fim de semana em Vera 
Cruz. Assim como em anos 
anteriores, o percurso será de 
3,5 e seis quilômetros, sendo 
a largada da Praça José Boni-
fácio, às 9 horas de domingo, 
dia 4 de agosto. Os interes-
sados devem acessar o site 
www.youmovin.com.br, fa-
zer a inscrição e depois reali-
zar o pagamento para validar 
a participação. A inscrição 
pode ser também presencial: 
na Academia Movimento e 
Saúde e no Instinto Esportis-
ta, em Vera Cruz, e na Loja 
do Esportista, em Santa Cruz 
do Sul. Pessoas maiores de 60 
anos têm desconto.

Quem se inscrever e par-
ticipar da corrida ganhará 
um kit atleta, composto por: 
número de peito, camiseta e 

ARqUIVO ARAUTO

AVISOS

medalha alusivas ao evento. 
A premiação será do primeiro 
ao quinto colocado, na clas-
sificação geral (masculino 
e feminino), bem como do 
primeiro ao quinto em cada 
categoria, também de ambos 
os sexos. Os três maiores 
grupos de corrida recebem 
troféus e todos os atletas que 
concluírem a prova ganham 
medalha de participação. 

IMPORTÂNCIA
Presidente da Associa-

ção dos Amigos Especiais 
(ADAE), Luiz Carlos Souza 

comenta que a Corrida Soli-
dária é um dos eventos que 
mais arrecada recursos à enti-
dade. “Conseguimos um va-
lor de aproximadamente R$ 
2 mil, incluindo a ajuda dos 
patrocinadores”, frisa. “São 
estes recursos que mantêm 
os nossos projetos, a exemplo 
das oficinas de música e de 
dança”, explica.

Embora o valor seja repre-
sentativo à ADAE, o mais 
importante, pontua Souza, é 
a inclusão no esporte e na so-
ciedade como um todo. Antes 

da corrida oficial, haverá a 
mini-corrida, reunindo mem-
bros da associação. “A gente 
sabe que muitos dos nossos 
membros não conseguem 
correr, mas a gente acaba 
fazendo uma apresentação. 
É uma interação entre pai e 
filho e isso se tornou muito 
importante”, diz ele, que sub-
linha o engajamento de todos 
para a realização de mais um 
evento que já se consolidou 
no calendário de Vera Cruz. 
A Prefeitura é parceira na 
realização. 

Desde junho deste ano, o 
vera-cruzense Heider Rosa-
do, 52 anos, está treinando 
para participar da 2ª Meia 
Maratona Internacional do 
Mercosul, que será realiza-
da entre solos brasileiro e 
uruguaio, neste domingo, 
dia 28. As distâncias vão ser 
percorridas pelos competido-
res nas cidades de Rivera, no 

Uruguai, e Santana do Livra-
mento, no Rio Grande do Sul.

Para se preparar, Heider, 
que é o único competidor ins-
crito dos municípios de Vera 
Cruz e Santa Cruz, focou du-
rante 45 dias na resistência, 
correndo uma hora e meia, 
três vezes por semana. “Nes-
ses últimos dias que antece-
dem a prova, os treinos são 

voltados para a velocidade, 
pois preciso trabalhar bem 
as duas habilidades”, conta. 

Neste domingo, o compe-
tidor irá correr na categoria 
masculina, de 50 a 54 anos, 
corrida individual, de 21.097 
metros, com largada e chega-
da em Rivera. No entanto, ele 
já embarca rumo ao destino 
no sábado, dia 27, para ga-

rantir o kit da corrida. 
EXPERIÊNCIA 
Há 34 anos, Heider corre 

em competições. Dentre elas, 
já participou 11 vezes da 
Corrida Internacional de São 
Silvestre e três vezes da Meia 
Maratona do Rio de Janeiro. 
Com as provas, ele já adqui-
riu cerca de 137 troféus e 570 
medalhas.


