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Corrida terá 200 atletas

Bar do Digo conquista 
a Taça Prata da Bocha

Evento promovido 
pela ADAE tem 
largada às 9 horas, da 
Praça José Bonifácio, 
em Vera Cruz, com 
dois percursos

DONA JOSEFA
As confirmações das 
equipes para o 25º Cam-
peonato de Futebol Sete 
de Dona Josefa encer-
ram nesta sexta-feira, dia 
2. As fichas de inscrição 
estão disponíveis no Jor-
nal Arauto, local onde 
devem ser devolvidas 
junto com as taxas de 
inscrição e a caução. No 
fim de semana, a devo-
lução da ficha pode ser 
feita com Paulo Mueller. 
Informações pelos te-
lefones (51)99676-1067, 
99613-9157 ou 99741-
7170.

ASSAF
Pela Série Ouro de Fut-
sal, a Assaf joga contra 
o Paulista, de Pelotas, na 
noite deste sábado, dia 3. 
O confronto será a partir 
das 20 horas, no ginásio 
Poliesportivo do Parque 
da Oktoberfest, em San-
ta Cruz do Sul. 

JIU-JITSU
Pelo Panamericano de 
Jiu-Jitsu Profissional, 
realizado em Garopaba, 
Santa Catarina, no fim de 
semana, o atleta de Vera 
Cruz, Adrian Scherer, 
ficou em segundo lugar 
na faixa branca infanto 
juvenil. Ele é aluno da 
Samurai Skull Warriors 
Jiu-jitsu, de Vera Cruz, e 
complementa os treinos 
na unidade na matriz da 
academia em Santa Cruz 
do Sul.

ELEIÇÃO
Foi eleito na segunda-
feira o conselho deli-
berativo e fiscal, além 
da diretoria do Futebol 
Clube Santa Cruz, que 
tem como presidente 
Tiago André Rech. A 
eleição ocorreu na ca-
bana do Estádio dos 
Plátanos e também es-
teve na ordem do dia a 
prestação de contas da 
gestão 2018/2019, além 
de assuntos gerais de 
interesse do time.

Grupos de corrida já confirmaram participação

Jogo derradeiro foi na noite de sexta-feira

SOLIDARIEDADE

VERA CRUZ
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O domingo será de cor-
rida e de solidarieda-
de em Vera Cruz. Isso 

porque cerca de 200 atletas 
irão participar de mais uma 
edição da Corrida Solidária 
da Associação dos Amigos 
Especiais (ADAE). A largada 
é da Praça José Bonifácio, às 9 
horas, para percursos de 3,5 e 
seis quilômetros. Conforme o 
presidente da associação, Luiz 
Carlos Souza, o número de 
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participantes atingiu a meta. 
“Tínhamos que fechar as ins-
crições até o início da semana 
para dar tempo de encomen-
dar os kits. Mas, convidamos 
toda a comunidade que não se 
inscreveu para assistir, levar o 
chimarrão”, diz. 

Antes da corrida oficial, 
valendo pódio, os membros 
da ADAE e outras pessoas 
com necessidades especiais 
participarão da mini-corrida. 
Aliás, para essa competição 
ainda há possibilidade de 
se inscrever. “É para ser um 
momento deles caminharem, 
alguns correrem. Os especiais 
que se inscreverem vão ganhar 
uma camiseta do evento. Não 
tem custo a inscrição”, pontua 
o presidente. 

VERA CRUZ E REGIÃO
A Corrida Solidária da 

ADAE é um evento que já se 

consolidou em Vera Cruz. 
Assim como em anos ante-
riores, a edição 2019 contará 
com a participação de atletas 
do município e de cidades da 
região. Grupos de corrida de 
Santa Cruz do Sul, antecipa 
Souza, já confirmaram que 

irão marcar presença. Durante 
a corrida, quem estiver pela 
Praça poderá conhecer mais 
sobre a entidade. Integrantes 
da ADAE estarão  explicando 
os projetos desenvolvidos. “É 
um dia de integração, acima de 
tudo”, arremata Souza.

O Campeonato Municipal 
de Bocha de Vera Cruz co-
nheceu, na noite da última 
sexta-feira, o campeão pela 
Taça Prata. Jogaram Bar do 
Digo e Bar da Alemoa, encer-
rando o placar em 4 a 1 para o 
Digo, que levantou o caneco.

No último fim de semana, 

ainda, em jogo válido pela ida 
da final da Taça Ouro, o Bar 
Encontro dos Amigos venceu 
o Sempre Amigos pelo placar 
de 4 a 1. A decisão será na 
semana que vem, em virtude 
da Gincana de Linha Tapera, 
prevista para este sábado e 
domingo. 

Futsal tem mais jogos hoje
COPA INTEGRAÇÃO

Nesta sexta-feira, dia 2, a 
Copa Integração de Futsal 
de Vera Cruz realiza mais 
três partidas. A partir das 
19h30min, no ginásio polies-
portivo do Parque de Eventos, 
jogam: Centro e ASF Boa Vis-
ta; Araçá e Entrada Ferraz; e 
Boa Vista e São Francisco. Na 
segunda-feira, dia 5, os jogos 
também serão no poliespor-
tivo: ASF Boa Vista e Ferraz; 
Centro Ecumênico e Juventu-
de; e Cipriano e Arco-Íris.

RESULTADOS
Na segunda-feira, em Linha 

Henrique D’Ávila, o Cipriano 
ganhou de 5 a 1 do ASF Boa 
Vista, com gols de Júlio (4) e 
Gilnei. Descontou Vinícius. 
Na sequência, o Juventude 
ganhou do São Francisco por 
7 a 5. Os gols foram de Cris-
tiano (5), Israel e Robson, para 
o Juventude, e de Marcelo 
Lopes, Marcelo Moraes, Alex-
sander (2) e Cássio, para o São 

Francisco. Fechando a rodada, 
o Arco-Íris ganhou 6 a 2 do 
Independente, com gols de 
Cássio (3) e Murilo (3). Robson 
e Cassiano marcaram os do 
Independente. 

Já na quarta-feira, no ginásio 
do Centro Ecumênico, goleada 
do Ferraz sobre o Cipriano. O 
marcador fechou em 10 a 3, 
com gols de Márcio (2), Jairo 
(4), Lucas R., Adilson (2) e Lu-
cas J, para o Ferraz, e de Pablo 
e Júlio (2), para o Cipriano. No 
segundo jogo, empate entre 
Centro Ecumênico e Boa Vista: 
4 a 4. Os gols foram conver-
tidos por Tiago (3), Maiquel, 
para o Centro Ecumênico, e 
por Anderson (3) e Cristian, 
para o adversário. No terceiro 
embate, vitória por 5 a 4 do 
Fortaleza sobre o Juventude. 
Maiquel Schoepf (3) e Carlos 
marcaram para o Fortaleza e 
Cristiano (2) e Robson (2) para 
o Juventude.


