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Inicia disputa da taça 50 anos 
Campeonato de Dona 
Josefa foi aberto 
na tarde do último 
sábado, com quatro 
jogos. Segunda 
rodada será amanhã

FUTSAL
Mais dois jogos rola-
ram na noite de segun-
da-feira pela Copa In-
tegração de Futsal de 
Vera Cruz. O Boa Vista 
venceu por 5 a 3 o Fer-
raz, enquanto que o 
Ce n t ro  Ec u m ê n i co 
amargou derrota para 
o Centro, pelo placar de 
6 a 3. A primeira semifi-
nal já está definida: Boa 
Vista X Centro. Nesta 
sexta-feira acontece a 
definição do outro con-
fronto, a partir dos jogos 
de volta entre Indepen-
dente X Fortaleza e Ar-
co-Íris X São Francisco. 

ASSAF
A equipe da Assaf en-
frenta o Parobé nesta 
segunda-feira, às 21 ho-
ras, no Poliesportivo, 
pela segunda fase da 
Série Ouro de Futsal. O 
segundo jogo será em 
Parobé, na outra sema-
na. O time do técnico 
Cleber Pereira terá o 
desfalque do ala direito 
Thiago Leal. Por outro 
lado, o fixo Graxa re-
torna ao time titular. 
Ingressos antecipados 
a R$ 5 e na hora a R$ 
10. Mulheres não pagam.

AVENIDA
O Avenida volta a campo 
neste domingo, quando 
enfrenta o Lajeadense 
pela segunda rodada 
da Copa Seu Verardi, a 
Copinha. A partida ocor-
re no Arena Alviazul, 
a partir das 19 horas. 
Após a derrota na es-
treia contra o São José, a 
equipe se reapresentou 
na tarde desta quinta-
feira para alguns ajustes. 
Os comandados do téc-
nico China Balbino ainda 
treinam nesta sexta-feira. 
O Periquito deve ter em 
campo os atletas Fa-
biano Heves; Alexandre 
Bindé, Luis Henrique, 
Claudinho e Márcio; Fe-
lipe Manoel, Marcos Pa-
raná, Alexandre e Elias; 
Leleco e Flávio Torres.

Em Dona Josefa, times jogam 25ª edição do campeonato

juvEnTudE unIda
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Sábado de céu azul e 
sol foi propício para a 
largada do 25º Cam-

peonato de Futebol Sete de 
Dona Josefa. Em disputa, o 
troféu histórico dos 50 anos 
da AERC Juventude Uni-
da. Foram quatro partidas 
pelo campeonato aberto na 
primeira rodada, que totali-
zaram nove gols e atraíram 
bom público para a estrutura 

TALIANA HICkMANN

Pela segunda rodada, serão realizados os seguintes 
jogos, a partir das 13h45min: Andreas x Juventus; 
jogo de veteranos; Nacional x Unidos do Rio Pardi-
nho; JJ Mármores e Granitos x Junção Esportiva, e FC 
DNA x  Amigos da Bola.

ROdada dE SÁBadO

avISOS

Teve início na última 
sexta-feira, a 22ª edição 
do Campeonato de Futsal 
da S.C.E. Trombudo, com 
a presença de um grande 
público. Estão em disputa 
15 equipes na Força Livre, 
seis equipes no Sub 18, seis 
equipes no Feminino e na 
categoria veteranos, em 
princípio, cinco equipes. 
Para os times que irão par-
ticipar este ano estão reser-
vadas algumas novidades, 
como a reforma da quadra, 
que recebeu nova pintura e 
também teve aumentado o 
seu comprimento em três 
metros, explica o diretor de 
esportes, Danilo Schuster.

Isso foi possível graças 
à retirada dos vestiários 
antigos, substituídos pelos 
novos que servem tanto 
para o ginásio como para 
o campo de futebol 11, que 
são amplos e com uma es-
trutura muito boa para dar 

mais comodidade aos atle-
tas. A rodada de sexta-feira 
teve dois jogos. No primeiro 
confronto, valendo pelo Sub 
18, a equipe Fúria venceu o 
Natus pelo placar de 6 a 2, 
com gols de Augusto (3), 
Adriel (2) e Cauã, descon-
tando Nicolas e Vitor para a 
equipe do Natus. As equipes 
do Atlântico e Clubinho, 
esse o campeão do ano pas-
sado, fizeram um jogo equi-
librado. No final o Atlântico 
venceu pelo placar de 2 a 1, 
com gols de Silvério e Alan 
para a equipe vencedora, 
descontando Edson para o 
Clubinho.

A competição tem se-
quencia neste sábado com 
os seguintes  jogos: Roma x 
K2 Boa Safra (sub 18), Fer-
raz x Da Zoeira (feminino) 
e pela Força Livre, H’Lera 
x Juventus e Sparta x In-
dependente. Os jogos têm 
início às 19h30min.

Trombudo dá início ao 
campeonato de futsal

vaLE dO SOL

localizada em Dona Josefa.
Juventude Unida venceu 

por 2 a 1 o time da JJ Már-
mores e Granitos; gols de 
Cristiano e Leandro, descon-
tando Leandro contra para 
o time perdedor. Andréas e 
Amigos da Bola ficaram no 
empate em 1 a 1, com gols de 
Daniel para o Andréas e An-
dré para o Amigos da Bola.  
O resultado mais elástico 
da rodada foi conquistado 
pela FC Construtora Galvan, 
que aplicou 4 a 0 na Junção 
Esportiva, gols de Luis, Cle-
derson e Igor (2x). Por fim, 
sem gols, Unidos do Rio 
Pardinho e Juventus ficaram 
no 0 a 0.  

A premiação do campeo-
nato será em troféu e meda-
lhas para as duas melhores 
colocadas, e troféu para o 

A tarde deste domingo, 
dia 1º de setembro, será de 
decisão pela Copa Cida-
de Miller Supermercados. 
Bom Jesus e Unidos da Vil-
la disputam a partida da 
grande final a partir das 15 
horas, no Estádio dos Pláta-
nos, em Santa Cruz do Sul. 
Como no jogo de ida hou-
ve empate em 1 a 1, quem 
vencer fica com a taça. 
Em caso de empate nos 90 
minutos, o campeão será 
conhecido nos pênaltis.  
Para quem quiser acompa-
nhar a partida, haverá co-
brança de ingresso no valor 
de R$ 5. Estudantes com 
carteirinha e idosos pagam 

a metade. 
CaMPanHaS 
Atual campeão, o Bom 

Jesus, do técnico Éder Ne-
ves, busca o bicampeonato 
da competição. Ao longo da 
disputa, somou seis vitórias 
e dois empates, além de ter 
marcado 21 gols e sofrido 
sete. Alexsandro é o golea-
dor da equipe, com três gols. 
Já o Unidos da Villa, do téc-
nico Rafael Carvalho, quer 
fazer história e conquistar o 
primeiro título. Venceu cin-
co partidas, empatou duas 
e perdeu uma. Balançou a 
rede 17 vezes e levou 11 gols. 
Bruno é o goleador do time, 
com seis gols.

terceiro e quarto colocados 
do aberto. Também haverá 
uma gratificação em dinhei-
ro, o campeão leva R$ 500. 
No veterano a premiação 

será de troféu e medalha 
para o campeão e vice, uma 
gratificação  de R$ 300 para 
o campeão e de R$ 150 para 
o vice.

Bom jesus e unidos da 
villa decidem a Copa Cidade

QuEM SERÁ O CaMPEÃO?


