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Semana de derrotas à dupla

Equipes gaúchas 
jogaram pela Copa 
Libertadores da 
América, em jogos 
válidos pelas 
quartas de final

Grêmio perdeu de 1 a 0 para o time do Palmeiras Flamengo aplicou dois gols sobre a equipe colorada

FUTEBOL

A semana foi de Liber-
tadores, mas não de 
resultados positivos 

para a dupla Gre-Nal. Tanto 
o Grêmio quanto o Inter fo-
ram derrotados. Na Arena, 
em Porto Alegre, na noite de 
terça-feira, mais de 47 mil pes-
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Grupo de show 
XLise Sunshine 
fica campeão

Vera Cruz tem 
mais jogos
de futsal hoje

TORNEIO ESTADUAL

COPA INTEGRAÇÃO

O Clube XLise partici-
pou do Torneio Estadual 
de Patinação, realizado 
em Três Coroas no últi-
mo fim de semana, em 
competição promovida 
pela Federação Gaúcha 
de Patinagem (FGP). Os 
patinadores alcançaram 
bons resultados ao co-
mando dos técnicos Car-
los Radtke, Maurício Es-
traich e Júlia Baltazar sob 
coordenação da técnica 
Fabiane Knak. 

O Torneio Estadual 
também serviu de estreia 
para a equipe de show 
Sunshine da XLise, que 
atingiu o título da compe-
tição. A equipe é formada 
por 15 atletas do clube 
XLise de Santa Cruz do 
Sul e uma atleta do Arte 
Rodas de Sobradinho, 
sendo que marca os 25 
anos de criação do Clube 
XLise.

A semana foi marca-
da pelo início da fase de 
quartas de final da Copa 
Integração de Futsal de 
Vera Cruz. Na noite de 
segunda-feira, dia 19, o 
Centro ganhou do Centro 
Ecumênico pelo placar de 
4 a 2. Os gols foram anota-
dos por Rodrigo (3) e Gil-
nei. Descontaram Willian 
e Jonathan. Logo depois, 
o Boa Vista ganhou de 3 
a 1 do Ferraz, com gols 
de Allisson, Cristian e 
Ruliano. Jairo marcou o 
gol do Ferraz. 

MAIS JOGOS
Na noite desta sexta-

feira, dia 23, junto ao gi-
násio poliesportivo do 
Parque de Eventos, a par-
tir das 19h30min, jogam: 
Arco-Íris e São Francisco e 
Fortaleza e Independente. 
Na próxima semana serão 
realizados os jogos de 
volta desta fase.

soas acompanharam a primei-
ra partida válida pelas quartas 
de final da competição. Em 
jogo muito disputado, o tri-
color enfrentou o Palmeiras e 
acabou superado pelo placar 
de 1 a 0. Os paulistas abriram 
o placar aos 31 minutos do pri-
meiro tempo, em cobrança de 
falta da intermediária de ata-
que. Gustavo Scarpa chutou 
forte e balançou as redes. Com 
o resultado, o Grêmio busca a 
virada na próxima terça-feira, 
dia 27, no Pacaembu, em São 
Paulo, no jogo de volta.

Já o Internacional foi ao 
Maracanã, na noite de quarta-
feira, dia 21, para enfrentar 
o Flamengo. Voltou à capital 
dos gaúchos sem vitória. Após 
ter dificuldades de encontrar 
espaços na defesa colorada, 
Bruno Henrique abriu o pla-
car para os cariocas. Minutos 
depois, o camisa 27 marcou o 
segundo gol. O resultado de 2 
a 0 dá confortável vantagem 
ao Flamengo. O duelo da volta 
será disputado na próxima 
quarta-feira, dia 28, no Beira
-Rio, em Porto Alegre.

MAIS FUTEBOL 
As competições para Grê-

mio e Inter não param. Neste 
fim de semana, mais uma 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro Série A. No sábado, 
às 17 horas, jogam Grêmio e 
Athletico-PR e no domingo, a 
partir das 16 horas, se enfren-
tam Goiás e Internacional.  
Pela classificação, o Santos 
é primeiro colocado, com 32 
pontos, seguido do Flamen-
go, com 30. O Inter é sétimo, 
com 24, e o Grêmio, 13º, com 
18 pontos.

Para quem gosta de adre-
nalina e emoção, domingo, 
dia 25, tem a segunda etapa da 
Copa TransPick de Velocross. 
O evento ocorre na pista dos 
Eucaliptos, em Linha Sítio, 
no interior de Vera Cruz. Os 
treinos iniciam às 9 horas. As 

provas estão previstas para 
iniciar às 13 horas, segundo o 
organizador Maurício Reinic-
ke. Ao todo, são 17 categorias 
- as tradicionais. 

Estão confirmadas mais 
de 95 equipes e 85 pilotos já 
realizaram a pré-inscrição. A 

premiação até o quinto lugar 
é com a entrega de troféus 
e os três primeiros lugares 
de cada categoria recebem 
ainda um valor em dinheiro. 
Também haverá troféus em 
homenagem ao competidor 
Milton Freese, o Alemão, que 

faleceu neste mês. Haverá sor-
teio de cinco brindes durante 
o evento.

A segunda etapa da Copa 
TransPick de Velocross é uma 
organização da PDE Produ-
ções e Eventos. A locução 
ficará a cargo de Flávio Lima. 

O Campeonato Sub-18 da 
Liga de Integração do Fute-
bol Amador de Santa Cruz 
do Sul (Lifasc) abre neste 
domingo, dia 25, a fase se-
mifinal da Copa CFC Celso. 
Os duelos que valem vaga na 
decisão da competição ocor-
rem no Estádio Nascer do 
Sol, em Linha João Alves. As 
partidas de volta serão reali-
zadas no dia 8 de setembro, 
em Cerro Alegre, no campo 
do Juventude.

Neste domingo, o primei-
ro jogo ocorre às 13h30min, 
e reúne Aliança e Juventude. 
O Aliança vem de uma clas-
sificação na segunda fase 
diante do Rio Pardinho. A 
equipe eliminou o adversário 
com uma vitória no primeiro 
jogo e segurou o empate em 
Rio Pardinho. Agora, tenta se 
sobrepor ao melhor time da 
primeira fase. O Juventude 
terá a missão de confirmar 
todo o cartaz de melhor 

equipe até o momento e, para 
isso, tenta largar com uma 
boa performance na rodada 
de ida das semifinais.

No segundo duelo, às 
15h30min, se encontram os 
dois últimos campeões. O 
Linha Santa Cruz levantou 
o caneco no ano passado, 
enquanto que o João Alves 
levou o título em 2017. Tal 
confronto já virou grande 
rivalidade na categoria, o 
que deve se espelhar nos dois 

duelos pela vaga semifinal.
O coordenador geral da 

Lifasc, Carlos César Sehnem, 
explica que o certame está 
transcorrendo dentro da 
normalidade. “Estamos sa-
tisfeitos com o andamento da 
competição e iremos encerrar 
a disputa em setembro, sen-
do que após a Oktoberfest 
iremos iniciar os jogos pelo 
Campeonato Principal, que 
já está em planejamento”, 
citou.

Domingo tem Copa TransPick de Velocross

Copa CFC Celso abre luta por finais no fim de semana
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