
Dupla Gre-Nal na Libertadores. Grêmio e Inter foram 
os únicos brasileiros a vencer os jogos de ida da fase de 
oitavas de final da Libertadores da América. Na quarta 
da semana passada, o Internacional foi a Montevidéu 
para enfrentar o Nacional. Não fez exatamente um gran-
de jogo, mas soube sofrer com as investidas uruguaias. 
Não abdicou do ataque e numa de suas chegadas, já 
no final da partida, Paolo Guerrero fez o gol da vitória. 
Um resultado que dá ao Inter a vantagem de jogar por 
empate, em casa, nesta quarta, para seguir adiante. 
Na quinta, em jogo transmitido apenas via Facebook, 
o Grêmio recebeu o Libertad. Fez um bom primeiro 
tempo, com seu tradicional controle de bola, ainda que 
sem grande produtividade. Na segunda etapa teve 
dificuldades, sobretudo a partir da justa expulsão de 
Pedro Geromel, mas conseguiu se aproveitar de duas 
bolas paradas. Fez 2 a 0 e vai para o Paraguai, para o 
jogo de volta, em grande vantagem. E com um pé nas 
quartas de final. 

Dupla no Brasileiro. Já o Campeonato Brasileiro 
para Grêmio e Inter parece estar relegado a equipes 
reservas ou mistas. Com jogos decisivos pelas Copas do 
Brasil e Libertadores, o Brasileiro, cujo desfecho ainda 
demorará, fica em segundo plano. E aí, as perspectivas 
de título ficam bastante distantes. A luta parece ser por 
presença no G4.  As campanhas até que não são ruins. 
O Inter se mantém no bolo de cima desde o início e o 
Grêmio vem numa campanha de recuperação que já o 
coloca no meio da tabela. Privilegiar uma competição, 
em detrimento de outra, é inevitável. Mas um risco que 
precisa ser muito bem medido. Coisa que, até aqui, pa-
rece estar sendo bem feito.  

Regional. No futebol amador, se agitam os bastidores 
do Campeonato Regional. E as informações são bastan-
te positivas. A principal competição da modalidade no 
Vale do Rio Pardo deverá ter 10 equipes. De Vera Cruz, 
Independente e Unidos de Vera Cruz. De Vale do Sol, 
Trombudo e Formosa. De Santa Cruz do Sul, São José e 
Saraiva (da região de Monte Alverne), Boa Vista e Bom 
Jesus. Além destes, América e Canarinho/Herveiras. 

Primeiras informações. Das informações que já 
começam a pipocar, todos parecem assustados com 
os valores envolvidos. Mercado inflacionado, jogadores 
amadores cobrando como profissionais e relutantes em 
garantir preferência ao Regional. Ainda fala-se bastante 
dos investimentos de São José, Boa Vista e Bom Jesus, 
além do Trombudo, que mantém a base. Nomes como 
o goleiro Daniel, o atacante  Neizinho, os laterais Colono 
e Paulinho Carvalho, mais Gilnei, Cassiel, Caio, Fernan-
do Ritzel,  Ceará,  Dadinho e Japa já estão acertados. 
O time será comandado por Cassio Dorfey, que deixa 
temporariamente os times de Vera Cruz e volta à beira 
do gramado, agora pelo Vale. Que ainda terá o Formosa, 
se mantendo no Regional, o que é muito bom. Em Vera 
Cruz, o Independente deverá ser comandado pelo Cláu-
dio Reuter, que traz a base do Boa Vontade, campeão 
Municipal. Com perdas importantes e um time bem 
mais modesto, graças à questão financeira. Mas com a 
expectativa de um time competitivo. Por fim, o Unidos de 
Vera Cruz está sendo alavancado e possivelmente será 
comando por Marcio Forster e terá muitos jogadores 
que recém estiveram no Municipal de Vera Cruz. 

Clube União. No Clube União, rodada apenas das 
Séries Ouro e Prata neste final de semana. E na Prata, 
está aceso o sinal de alerta no Bronco Boys. O time teve 
perdas muito importantes, algumas definitivas para este 
campeonato, e tenta se reencontrar. Com um grupo de 
poucas opções, as dificuldades começam a aparecer. No 
sábado, derrota de virada para o Lanus, 3 as 2. O time 
é o terceiro na tabela. 

ESPORTE15 ARAUTO    TERÇA-FEIRA
30 DE JULHO DE 2019

Quarta e sexta de mais futsal em V. Cruz
A Copa Integração de Fut-

sal de Vera Cruz tem mais 
duas rodadas nesta semana. 
Amanhã, dia 30 de julho, 
a partir das 19h30min, em 
Linha Sítio, jogam Ferraz e 
Cipriano; Centro Ecumênico e 
Boa Vista; e Fortaleza e Juven-
tude. Já na noite de sexta-feira, 
dia 2 de agosto, outros três 

confrontos marcam a quinta 
rodada. Também com início 
às 19h30min, mas no ginásio 
poliesportivo do Parque de 
Eventos, no bairro Araçá, vão 
jogar: Centro e ASF Boa Vista; 
Araçá e Entrada Ferraz; e Boa 
Vista e São Francisco.

RODADA DE ONTEM
O ginásio do Juventude, 

em Linha Henrique D’Ávila, 
foi palco, na noite desta se-
gunda-feira, de três duelos 
pelo certame. Cipriano e ASF 
Boa Vista, São Francisco e 
Juventude e Independente e 
Arco-Íris se enfrentaram. Até 
o fechamento desta edição, 
as partidas estavam em an-
damento.

COPA INTEGRAÇÃO

BASTIDORES DO FUTEBOL

LUCIANO ALMEIDA
advogadolucianoalmeida@hotmail.com Assaf e La Máquina 

terminam em 5 a 5
Disputa pela Série 
Ouro de Futsal foi 
no fim de semana, 
no município de São 
Sepé. Próximo jogo é 
em Santa Cruz do Sul

CONFRONTO

LUCAS BATISTA
esporte@jornalarauto.com.br

A Assaf viajou para 
São Sepé no fim de 
semana para en-

frentar o La Máquina, pelo 
Campeonato Série Ouro de 
Futsal. Conseguiu somente 
um empate de 5 a 5. O time 

de Santa Cruz do Sul perdia 
por 3 a 0, quando conseguiu 
reverter o resultado negati-
vo e buscar a igualdade no 
marcador. O goleiro Elti-
nho, que entrou no lugar de 
Eduardo, lesionado, foi um 
dos destaques do jogo. Além 
de boas defesas, marcou dois 
gols. Os outros gols também 
tiveram destaque especial, 
devido à estreia de jovens 
da categoria sub-20. Lucas, 
Mica e Nicolas marcaram 
pela primeira vez como fe-
derados. 

CLASSIFICAÇÃO
A Assaf se firmou na quar-

ta colocação da chave A com 

21 pontos. Na tabela geral, a 
equipe permanece na oitava 
colocação, com 21 pontos, 
em 13 jogos disputados. O 
próximo compromisso da 
equipe treinada por Cléber 
Pereira, pela Série Ouro de 
Futsal, será no Poliesportivo, 
contra o Paulista, de Pelotas. 
O confronto será no próximo 
sábado, a partir das 20 horas. 

ASSOEVA LÍDER
O time de Venâncio Ai-

res segue na liderança da 
competição, com 31 pontos. 
O SER Alvorada é segundo 
colocado, com 28 pontos. A 
UFSM está em terceiro, tam-
bém com 28.

Scota conquista 
mais medalhas 
em São Paulo

NATAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Edital de Concurso Público  nº 311/2019 –

NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, pessoa jurídica de direito público, 
através de seu Prefeito Municipal, Sr. Guido Hoff, faz saber, por este 
Edital, DA NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO DE CANDIDATO 
APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO, em atendimento à Portaria nº 
13.120/2019, Edital de Homologação nº 145/2015, para provimento de 
cargo efetivo no seu quadro de pessoal, sob Regime Estatutário para os 
seguintes cargos: 

VIGIA  – Concurso nº 147
Classificação	 Nome
10º  IBANEZ LENZ
 
De conformidade com o Art. 14, da Lei Complementar nº 004/2007, 

o nomeado tem prazo de quinze dias para tomar posse, a contar do ato 
de	nomeação	publicado	no	Quadro	de	Atos	Oficiais	do	Município.	O	no-
meado deve se apresentar na Secretaria Municipal de Administração da 
Prefeitura Municipal de Vera Cruz, situada na Avenida Nestor Frederico 
Henn, 1645, Vera Cruz, RS. O NÃO comparecimento no prazo estipulado 
será interpretado como renúncia à posse no referido cargo e será tornado 
sem efeito. 

Gabinete do Prefeito, 29 de julho de 2019.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

O atleta paralímpico 
Maurício Scota, da Univer-
sidade de Santa Cruz do 
Sul (Unisc), foi destaque 
nas Paralímpiadas Univer-
sitárias e trouxe mais três 
medalhas. A competição 
foi realizada no Centro de 
Treinamento Paralímpico, 
em São Paulo, nos dias 
25 e 26 de julho, e contou 
com mais de 300 atletas 
universitários de todo o 
Brasil. Scota nadou três 
provas: 200 metros medley 
e 50 metros, garantindo o 
terceiro lugar em ambas 
as provas; e 100 metros 
costas, conquistando o 
segundo lugar.


