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Sábado tem desafio de supercarros esportivos

TROMBUDO
Foi realizada na última 
sexta-feira a segunda 
rodada do Campeonato 
de Futsal da S.C.E. Trom-
budo, com a presença de 
grande público. No pri-
meiro confronto, a equipe 
do K2 venceu a equipe 
do Roma pelo placar de 
5 a 1, com gols de Vinicius 
(2), Henrique, Rodrigo 
e Dener, descontando 
Maurício para o Roma. Na 
sequência, valendo pelo 
Feminino, a equipe Da 
Zoeira venceu a equipe 
Feraz pelo placar de 2 
a 0, com gols de Camila 
e Luciane. No terceiro 
confronto, mesmo sain-
do na frente no placar, a 
equipe do Sparta perdeu 
para o Independente por 
4 a 1, com gols de Bruno, 
Mateus, Ederson e Luiz 
para o Independente, 
descontando Gustavo 
para o Sparta. E no último 
jogo, a equipe do H’LERA 
venceu o Juventus por 8 
a 3, com gols de Jardel 
(5), Jonas (2) e Moisés, 
descontando Vitor, Ma-
teus e Leandro. Nesta 
sexta-feira haverá os se-
guintes jogos: La Furia x 
Muy Lokas ( Fem.), Real 
Madruga x Ruaceiros, 
Stressados x Magnus F.C. 
e Roma x Mônaco, pela 
Força Livre.

FUTSAL
Pela Copa Integração de 
Futsal de Vera Cruz, a 
rodada de terça não foi 
realizada por motivo de 
luto. Nesta sexta-feira, no 
ginásio Poliesportivo, os 
confrontos serão entre 
Arco-Íris X Fortaleza, Boa 
Vista X Centro.

veTeRAnO e SeTe
Na segunda-feira tem 
reunião do Campeonato 
Municipal de Veteranos 
e do Campeonato Mu-
nicipal de Futebol 7 de 
Vera Cruz, às 19 horas, 
na Secretaria Municipal, 
anexo ao Poliesportivo. 
Será a liberação das fi-
chas e do regulamento.

AEROPORTO DE SAnTA cRuz

AVISOS

Brasileiro de Karatê conta
com atletas de Vera cruz
Competição acontece 
neste fim de semana 
em Araraquara, 
São Paulo. Sete 
representam a
Taigã No Seishin

Vera-cruzenses estão na torcida pelos atletas da Taigã

nA BuScA POR MEDALHAS

cAROLInA ALMEIDA
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Ofim de semana pro-
mete ser intenso para 
sete atletas da Taigã 

No Seishin, de Vera Cruz, 
que participam do 20º Cam-
peonato Brasileiro de Karatê 
em Araraquara, São Paulo, 
de sexta-feira a domingo. Os 
representantes da academia 
vera-cruzense se unem à Se-
leção Gaúcha de Karatê para 
disputar medalhas. “Nos úl-
timos anos os atletas de Vera 
Cruz vêm trazendo medalhas 
no Campeonato Brasileiro. 

Desta vez contamos com 
estes sete alunos, que no úl-
timo Campeonato Estadual 
se destacaram”, explica o 
sensei Eduardo Raupp. A 
preparação para o Campeo-
nato Brasileiro foi intensa, 
frisa ele, e além dos treinos 
na Academia de Vera Cruz, 
também complementavam 
na sede da federação gaúcha 
de Karatê Shotokan, em Santa 
Cruz do Sul.

Os atletas embarcaram na 
quarta-feira e seguem em 
São Paulo até segunda-feira. 
São eles: Geísa Raupp, Keth-
leen Costa, Nicholas Souza, 
Evelyn Costa, Isadora Boeck, 
Nicolas Oldenburg e Henri-
que Marques.  

Raupp frisa que o Cam-
peonato Brasileiro sempre 
foi uma competição  mui-
to difícil, porque o nível 
técnico dos atletas é alto. 
“Além do grande número 

de atletas participantes, em 
torno de 500 competidores no 
total, é uma competição mui-
to desejada por nossos alunos 
também”, acrescenta ele.  

Os alunos da Taigã que já 
alcançaram pódio no Brasi-
leiro são: Danton Leopold - 1º 
lugar Kata e 3º lugar Kumitê; 
Eduardo Raupp - 2º lugar Ku-
mitê; Christofer Dornelles - 2º 

lugar Kumitê; Thiago Silveira 
- 3º lugar Kata, 3º lugar Kumi-
tê em equipe; Geísa Raupp - 3º 
lugar Kata em equipe. “Até 
então apenas cinco alunos da 
Taigã conquistaram pódio 
em campeonatos brasileiros. 
Por isso, sempre é muito 
comemorado quando algum 
dos nossos alunos alcança o 
pódio”, torce Eduardo Raupp.

Está tudo pronto para o de-
safio dos supercarros espor-
tivos que ocorre no sábado, 
7 de setembro, no Aeroporto 
Luiz Beck da Silva, em Santa 
Cruz do Sul. A partir das 
9h30min, 50 pilotos do Rio 
Grande do Sul, de Santa Ca-
tarina e do Paraná enfrentam-
se na prova que é um teste à 
habilidade e à potência das 
supermáquinas esportivas. 

Segundo o organizador 
do Top Speed Challenge 600, 
Dilnei Haas, toda a infraes-
trutura para receber pilotos, 
convidados e público está 
acertada. “Teremos uma pra-
ça de alimentação com food 
truks, banheiros químicos e o 
trânsito e acesso será orienta-
do pelo setor de Trânsito da 
Prefeitura de Santa Cruz do 

Sul”, destaca. 
Além da estrutura junto 

ao hangar e acesso ao Aero-
porto, foi criado um acesso 
secundário, para facilitar o 
estacionamento de veículos, 
que só será possível na área 
externa do aeroporto. Condu-
tores poderão ingressar pela 
rua Leopoldo Paulo Seidl, 
que fica antes do acesso à 
entrada principal. Um portão 
foi instalado nos fundos do 
aeroporto. Os visitantes que 
forem de carro poderão esta-
cionar nas ruas adjacentes e 
ingressar no aeroporto pelo 
portão dos fundos. 

A venda de ingressos para 
área VIP foi encerrada. Os 
visitantes poderão adquirir 
o ingresso individual a R$ 10, 
nas bilheterias no aeroporto. 

cOMO SERá
 Na pista, a disputa co-

meça às 9h30min. O traçado 
tem 1,2 quilômetro e servirá 
para medir o desempenho 
das supermáquinas, exclu-
sivamente para medição de 

velocidade final. Não haverá 
tempo de reação, nem tempo 
de pista. Vencerá quem atin-
gir a maior velocidade em 600 
metros, com largada lançada. 
Um radar medirá a velocida-
de em pista, a cada bateria.

DIVuLGAçãO


