
Campeonato Regional. Já está definida a primeira 
rodada do Regional 2019. Com previsão para iniciar no 
dia 25 de agosto, em Vale do Sol, já estão confirmados 
dois clássicos na abertura da competição. São eles: 
Trombudo x Formosa e Unidos de Vera Cruz x Indepen-
dente. A rodada se completa com Boa Vista x Saraiva, 
São José x América e Bom Jesus x Canarinho Herveiras. 

Copa Integração. Terminado o Municipal e antes de 
o Regional tomar conta das atenções, Vera Cruz se volta 
para a Copa Integração. O antigo Intervilas movimenta 
os ginásios do município numa competição que é (ou 
que ao menos se espera que seja) a que melhor privilegia 
as comunidades e seus vínculos com os atletas. 

Verona. Outra vez a gurizada do Verona fez grande 
campanha na categoria sub-20 da Copa Regional de 
Futsal. O título não veio, mas o time voltou a chegar 
nas fases decisivas e outra vez mais mostrou o talen-
to de seus jogadores e a capacidade de organização, 
mobilização e trabalho da entidade. Merece sempre o 
reconhecimento.

Clube União. No Clube União, o final de semana foi 
de rodada cheia. Entre os representantes de Vera Cruz 
na competição, a lógica se manteve. Na Série Prata o 
Bronco Boys voltou a perder, desta vez para o Toronto. 
E segue seu mau momento técnico, em queda na tabela. 
Já o Dínamo, na Bronze, confirmando seu crescimento 
e sua consolidação, voltou a vencer. O time segue no 
alto da tabela do segundo turno e firme entre os que 
classificam à fase eliminatória. Faz grande campanha, 
encorpou e ganhou confiança e tem tudo para chegar 
na fase decisiva no seu melhor momento. 

Grêmio. O Grêmio vai enfrentar o Palmeiras nas 
quartas de final da Libertadores. Depois de vencer em 
casa o Libertad por 2 a 0, no Paraguai o tricolor foi ainda 
mais avassalador. Fez 3 a 0 e chega com autoridade e 
confiança para enfrentar o time mais badalado do Brasil. 
E a disputa contra os comandados de Felipão chega 
justamente no momento de maior instabilidade do 
time paulista. Desde a parada para a Copa América os 
resultados são ruins e o time não conseguiu recuperar 
seu padrão de desempenho. Os gaúchos, ao contrário, 
vêm de resultados e invencibilidade e pouco a pouco 
veem o desempenho coletivo e individual melhorar. Será 
um confronto equilibrado, mas o favoritismo acentuado 
que se imaginava pelo poderio financeiro do Palmeiras, 
não existe. Os gremistas podem sonhar.

Internacional. Também o Inter avançou na Libertado-
res. E assim como seu tradicional rival, o colorado passou 
com autoridade, jogando bom futebol, ganhando fora e 
em casa. Na volta, aliás, contra o Nacional, o time sequer 
precisou fazer muita força. Fez um 2 a 0 apenas para 
confirmar uma classificação anunciada. O adversário 
agora será o Flamengo. Um time com muitas estrelas, 
mas com um conjunto frágil e muito irregular em seu 
rendimento. Pela estrutura tática, pela confiança e pelo 
momento individual de alguns jogadores, sobretudo 
D’Alessandro, Edenilson, Guerrero e a dupla de zaga (o 
que forma uma espinha dorsal invejável), o Inter chega 
favorito contra o time carioca. A semifinal da Liberta-
dores já se mostra no horizonte. 

Momento especial. O futebol brasileiro vive um mo-
mento de requalificação. E de retomada da autoestima. 
A repatriação de nomes importantes do futebol, que 
estavam nos grandes centros e nos principais clubes 
da Europa, mais do que talento, traz grife e exposição 
aos times brasileiros. Os nomes mais recentes, Rafinha 
e Felipi Luís no Flamengo, Dani Alves e Juanfran no 
São Paulo, que se somam a Pato no próprio São Paulo, 
a Adriano no Athlético, Ganso no Fluminense, Guerrero 
no Inter, dão, inclusive, status.
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Vera Cruz sedia copa de vôlei misto

Aliança e Linha largam na frente

O domingo foi de jogos 
pela terceira edição da Copa 
de Inverno de Vôlei Misto. 
As partidas foram realizadas 
no ginásio do Clube Cultural 
e Esportivo Vera Cruz. 10 
equipes participaram, vindas 
de cidades como Vera Cruz, 
Cachoeira do Sul, Venâncio 
Aires, Santa Cruz do Sul e 
Lajeado. 

A campeã ficou a Top 
Cell/Xiruz, de Vera Cruz. 
Na segunda colocação ficou 
a Vôlei Cachoeira do Sul, de 
Cachoeira, e em terceiro a 
Aceva, de Venâncio Aires. A 
competição premiou ainda 
os atletas destaques femi-
nino e masculino. Cláudia, 

A Liga de Integração do 
Futebol Amador de Santa 
Cruz do Sul (Lifasc) deu início 
no domingo, dia 4 de agosto, 
à segunda fase da Copa CFC 
Celso – Campeonato Sub-18. 
Foram realizados dois jogos 
no estádio do Imigrante, em 
Linha Santa Cruz, sendo que 
os duelos de volta serão em 
Rio Pardinho, no dia 18. No 
próximo domingo, dia 11, irá 
se observar a folga por causa 
do Dia dos Pais.

O Aliança e o Linha San-

ta Cruz largaram na frente 
nos seus respectivos duelos. 
O Aliança derrotou o Rio 
Pardinho pelo placar de 2 a 
1. A equipe precisa de um 
empate para assegurar a 
vaga na semifinal. Já o Rio 
Pardinho terá que vencer no 
tempo normal para provocar 
a prorrogação ou os pênaltis.

Já no segundo jogo, o Li-
nha Santa Cruz venceu o São 
José pelo placar de 6 a 0. Ago-
ra, o Linha tem a vantagem 
do empate no duelo de volta, 

daqui a duas semanas em Rio 
Pardinho. O São José terá que 
reverter a desvantagem nos 
90 minutos e buscar a vaga 
nos 30 minutos adicionais 
ou nas penalidades máximas.

Os dois times que se clas-
sificam destes quatro duelos 
anteriores irão se enfrentar 
com Juventude e João Alves 
nas semifinais por duas vagas 
na grande decisão. Ambos 
foram os dois melhores times 
na fase inicial e asseguraram 
vagas diretas na semifinal.

DE INVERNO

SEMIFINAL DA LIFASC

BASTIDORES DO FUTEBOL

LUCIANO ALMEIDA
advogadolucianoalmeida@hotmail.com

Jogos foram junto ao ginásio do Clube Vera Cruz

DIVULGAÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Edital de Concurso Público  nº 312/2019 –
NOMEAÇÃO E CHAMAMENTO PÚBLICO

O MUNICÍPIO DE VERA CRUZ, pessoa jurídica de direito público, 
através de sua 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 
13.122, Edital de Homologação nº 229/2018, para provimento de cargo 
efetivo no seu quadro de pessoal, sob Regime Estatutário para os se-
guintes cargos: 

MÉDICO 40H – CONCURSO N.º 151
Classificação	 Nome
11º  CAROLINE MENDES DAL SANTI SANCHES

De conformidade com o Art. 14, da Lei Complementar nº 004/2007, 
os nomeados tem prazo de quinze dias para tomar posse, a contar do 
ato	de	nomeação	publicado	no	Quadro	de	Atos	Oficiais	do	Município.	
Os nomeados devem se apresentar na Secretaria Municipal de Adminis-
tração 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, 30 de julho de 2019.

GUIDO HOFF,
Prefeito Municipal.

da Aceva, e Ado, da Vôlei 
Cachoeira do Sul, receberam 
as distinções. O certame foi 

uma promoção da Secretaria 
Municipal de Cultura, Turis-
mo, Esportes e Lazer. 

Nova rodada da 
Copa Integração 
será amanhã

Amanhã tem mais uma 
rodada pela Copa Integra-
ção de Futsal de Vera Cruz. 
A partir das 19h30min, em 
Ferraz, jogam Fortaleza e 
Entrada Ferraz, Centro e 
Independente e Boa Vista 
e Araçá. Na noite da úl-
tima sexta-feira, dia 2 de 
agosto, junto ao ginásio 
poliesportivo do Parque 
de Eventos, no bairro Ara-
çá, o Centro goleou o ASF 
Boa Vista pelo placar de 7 
a 0. Logo na sequência, o 
Araçá ganhou de 7 a 5 do 
Entrada Ferraz. No fecha-
mento da rodada, o Boa 
Vista perdeu de 3 a 4 para 
o São Francisco.

FUTSAL


