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Autódromo sedia Copa Truck

Primeira fase da Copa Integração encerra hoje

Entre as novidades 
para Santa Cruz 
estão os supercarros 
do Mercedes-Benz 
Challenge e a 
Copa HB20

FUTEBOL SETE
Prevista para o último 
sábado, a rodada inau-
gural do Campeonato 
de Futebol Sete de Dona 
Josefa foi adiada em 
função das condições do 
campo. Ela deve ocorrer 
amanhã, com alteração 
dos confrontos. Serão 
quatro jogos pelo Cam-
peonato Aberto, a partir 
das 13h45min: Juventu-
de Unida e JJ Mármo-
res e Granitos; Andréas 
e Amigos da Bola; FC 
Construtora Galvan e 
Junção Esportiva; e Uni-
dos do Rio Pardinho e 
Juventus. Ao todo, nove 
equipes disputam oito 
vagas para a próxima 
fase. No veterano, quatro 
equipes confirmaram 
participação. A partir da 
segunda rodada terá um 
confronto pelos vetera-
nos e três pelo aberto. 
A tabela dos jogos e a 
fórmula do campeonato 
serão entregues para 
todas as equipes. 

Giovane Pick corre com sua tradicional numeração 125

AUTOMOBILISMO

FUTSAL EM VERA CRUZ

Santa Cruz do Sul rece-
be pela primeira vez 
neste fim de semana os 

brutos da Copa Truck, que faz 
sua estreia na pista do interior 
gaúcho trazendo duas novida-
des: os supercarros do Merce-
des-Benz Challenge e a Copa 
HB20, mais novo campeonato 
do automobilismo brasileiro.

Vinda de uma decisão de 
título, a Copa Truck abre nova 
disputa, com todos os pilotos 
partindo do zero e a presença 
de mais de 20 caminhões no 
grid de largada. Já as super-
máquinas do Mercedes-Benz 
Challenge retornam ao Autó-
dromo Internacional Ayrton 
Senna após um ano distante 
com os modelos CLA 45 AMG 

DIVULGAÇÃO

AVISOS

Grêmio tem 
vantagem para 
jogo de volta

COPA DO BRASIL

A noite de quarta-feira 
foi de Copa no Brasil e de 
vitória gremista na Are-
na. Diante de mais de 43 
mil torcedores, o Grêmio 
enfrentou o Athletico-PR, 
no jogo de ida da fase 
semifinal da competição. 
Com gols de André e 
Jean Pyerre, venceu o 
time paranaense por 2 a 
0. Com a vitória, o Grêmio 
construiu boa vantagem 
para o jogo de volta, que 
ocorre no próximo dia 4 
de setembro, às 19 horas, 
na Arena da Baixada, em 
Curitiba. O Internacional 
também tem vantagem 
no jogo de volta da semi-
final. O colorado enfrenta 
o Cruzeiro no dia 4 de 
setembro. 

e C250.
Além dos caminhões e das 

supermáquinas, os santa-cru-
zenses poderão ver pela pri-
meira vez também a nova 
Copa HB20, que utiliza os mo-
delos de rua da Hyundai e fez 
sua estreia na etapa anterior 
em Campo Grande, proporcio-
nando duas grandes corridas 
que levantaram o público. 
Totalizando as três categorias, 
serão mais de 60 carros na pista 
neste fim de semana.

E na Copa HB20 tem estreia 
de competidor de Vera Cruz. 
Giovane Pick vai participar. 
As provas serão no sábado, 
às 13h40min, e no domingo, 
às 12h40min. “Sabemos que 
têm pilotos preparados, que 
são profissionais, mas estarei 
lá, competindo e buscando 
ganhar”, frisa o piloto, que 
participa atualmente de dois 
campeonatos de veloterra: o 
Gaúcho e o Nacional.

INGRESSOS
Um dos destaques do even-

to é a compra antecipada com 

preços promocionais pelo site 
da Copa Truck. Até hoje, o 
valor da Arena Nação Truck 
(que compreende a área de 
Camping) cai de R$ 40 para 
R$ 32 (sendo R$ 20 a meia-en-
trada), com direito à visitação 
aos boxes, na tarde do sábado, 
após os treinos de classificação 
do dia. Nesse setor, menores 
de 12 anos não pagam. Porém, 
é obrigatória a apresentação do 
documento original do menor 
e do seu responsável.

A Credencial Fã-Truck, que 
também dá direito à visitação 
aos boxes no domingo, cai de 
R$ 90 para R$ 81 até esta sex-
ta-feira, enquanto a Creden-
cial Camarote Paddock, com 
direito a alimentos e bebidas, 
cai de R$ 220 para R$ 180. Me-
nores de 16 anos necessitam de 
credencial para estes setores e 
deverão estar acompanhados 
pelos pais ou responsáveis, 
portando documento com 
foto.

Termina nesta sexta-feira, 
dia 16, a primeira fase da 
Copa Integração de Futsal de 
Vera Cruz. Os quatro primei-
ros colocados de cada chave 
irão se classificar. No grupo 
A, a liderança é do Centro 
Ecumênico, com 13 pontos. 
No B, o topo da tabela é do 
Arco-Íris, com 12. Os times 
que figuram na última posi-
ção da tabela são o Entrada 
Ferraz e o ASF Boa Vista. 
Ambos não pontuaram ainda 
na competição. O ASF Boa 
Vista, por exemplo, já nem 
entra mais em quadra (veja a 
classificação no quadro ao lado). 

Os jogos de hoje serão, a 
partir das 19h30min, no giná-
sio poliesportivo do Parque 
de Eventos, no bairro Araçá. 
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CHAVE A
CENTRO ECUM.
FORTALEZA
BOA VISTA
ARAÇÁ
SÃO FRANCISCO
JUVENTUDE
ENTRADA FERRAZ

CHAVE B
ARCO-ÍRIS
FERRAZ
CENTRO
INDEPENDENTE
CIPRIANO
ASF BOA VISTA

Irão se enfrentar: Cipriano e 
Independente; São Francisco 
e Araçá; e Centro Ecumênico 
e Entrada Ferraz.

RESULTADOS
Na noite de segunda-feira, 

dia 12, o Juventude venceu 
por 8 a 3 o Entrada Ferraz, 
com gols de Cristiano (6), 
Marcos e Jeferson. Descon-
taram Jaime (2) e Fábio. 
No segundo confronto, o 
Fortaleza, que é segundo na 
classificação na chave A, ga-
nhou de 8 a 4 do São Francis-
co. Os gols foram anotados 
por Maiquel (2), Carlos (2), 
Maicon (2), Marlon e Gil-
son, para o Fortaleza, e por 
Marcelo, Alexsander (2) e 
Cássio, para o São Francisco.  
No fechamento da rodada, 

vitória do Independente por 
5 a 3 sobre o ASF Boa Vista. 
Os gols foram de Jonatas, 
Leandro e Davi (3), para o 
Independente, e de Vinicius, 
Davi e Rafael,para o ASF Boa 
Vista.

Já na noite de quarta-feira, 
dia 14, o Centro Ecumênico 
venceu por 2 a 1 o Araçá, com 
gols de Maiquel e Willian. 
Anotou Cássio para o Araçá. 
Na sequência, o Boa Vista 
venceu pelo placar de 8 a 2 
o Juventude. Os gols foram 
convertidos por Allison (3), 
Gabriel (2), Cristian, Lucas 
e Jeferson, para o Boa Vista, 
e por Cristiano (2), para o 
Juventude. No terceiro con-
fronto da rodada anterior, 
vitória do Centro por 3 a 2 so-

bre o Arco-Íris. Os gols foram 
de Augusto (2) e Guilherme, 
para o Centro, e de Anderson 
e Douglas, para o Arco-Íris.


