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Novo campeonato em jogo
Municipal de Futebol 
Sete teve início na 
quarta-feira. Certame 
era planejado há 
cerca de dois anos

FUTSAL
Começa amanhã, dia 
12, o 1º Campeonato de 
Futsal de Ferraz. Serão 
quatro equipes no fe-
minino, quatro no vete-
rano e 10 na categoria 
livre. Os primeiros jogos 
deste sábado, a partir 
das 19h30min, no giná-
sio Centro de Ferraz, 
são: Manchester City e 
K’mbada; Meninos da 
Vila e Independente; Re-
nascença Futsal e Pu-
mas; e Clubinho e Entra-
da Ferraz.

BRASILEIRÃO
A 25ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro será 
realizada neste fim de se-
mana. E a dupla gre-nal 
vai entrar em campo. O 
Internacional vai receber 
o Santos, no domingo, 
às 16 horas. Já o Grêmio 
enfrenta o Atlético, às 
19 horas, também no 
domingo.
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A   semana foi de estreia 
para o Campeonato 
Municipal de Futebol 

Sete de Vera Cruz. 10 equipes 
estão na disputa. Seis delas já 
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Semana inicia 
com graduação 
no Jiu-jitsu

VERA CRUZ

A noite de segunda-fei-
ra foi de graduação pelo 
Jiu-Jitsu, em Vera Cruz, 
com a presença do mestre 
Mário Reis. Seis alunos da 
Samurai Skull Warrios 
Jiu-Jitsu trocaram de faixa. 
De acordo com Eduardo 
Raupp, são os primeiros a 
se graduarem. “Até então, 
todos eram faixas bran-
cas”, frisa. Graduaram-
se: Kethleen Costa, faixa 
amarela; Rafaele Ribeiro, 
azul; João Marcelo Costa, 
azul; Igor Oliveira Alves, 
azul; Leandro Teloeken, 
azul; e Masseid Silva, azul. 
Também durante a noite, 
Raupp passou para a faixa 
marrom e Adrian Scherer 
para a amarela. Adrian foi 
graduado pela matriz da 
Samurai Team.

Futsal do Trombudo tem mais jogos nesta sexta-feira

Segunda fase do Regional começa no fim de semana

VALE DO SOL

FUTEBOL

O Campeonato de Futsal 
do Trombudo realiza jogos 
nesta sexta-feira. A partir 
das 19h30min, se enfrentam: 
pelos veteranos, Eletrônica 
Centervale e Rio Pardense; 
pela força livre, Magnus e Xi-
mangos, Mônaco e Atlântico 
e Juventus e Stressados. 

RESULTADOS
Na última semana, o cer-

tame teve rodadas na sexta-
feira e no sábado. Na sexta, a 
equipe Muy Lokas foi goleada 

pelo Feraz, por 7 a 1. Cláudia 
(3), Camila (3) e Daniela mar-
caram para o Feraz e Carina 
para as Muy Lokas. Na segun-
da partida, pelos veteranos, o 
Vitória venceu a Metalúrgica 
Kohl/Mercado Terrasul por 
3 a 1, com gols de Dagoberto 
(2) e Eder, descontando Elias. 
Em seguida, pela força livre, 
o Pumas venceu o Roma por 
6 a 1, com gols de André 
Tallovitz (5) e Jairo, descon-
tando William da Silva. E no 

último confronto, Mônaco e 
Clubinho empataram em 1 
a 1, com Renam marcando 
para o Mônaco e Caio para o 
Clubinho. 

Já no sábado, pelo sub-18, 
Intrusos e K2 fizeram jogo 
equilibrado, mas a vitória foi 
do Intrusos por 7 a 6, com 
gols de Leonardo (2), Moi-
sés, Argel, Samuel Diego e 
Lucas, descontando Gabriel 
(3), Henrique (2) e Vinícius.  
Valendo pelo feminino, a La 

Furia venceu a equipe do Beto 
por 5 a 4, com gols de Letícia 
(5), para o La Fúria, e Juliana, 
Josiane, Vitória e Daniela, 
para o Beto. O jogo entre Ci-
priano e Real Madruga não foi 
realizado em virtude do não 
comparecimento do Real Ma-
druga. E no último confronto, 
o Ximangos venceu o H’Lera 
por 4 a 2, com gols de Daniel 
(2) e Mateus (2), enquanto 
Luis e Jardel marcaram para 
a equipe perdedora.

A torcida é pelo tempo 
bom no fim de semana. E, 
se depender da previsão, 
será. Adiada em função da 
chuvarada no último sábado 
e domingo, a segunda fase 
do Campeonato Regional de 

Futebol Amador do Vale do 
Rio Pardo começa amanhã. 
Jogam, pelos titulares, Sarai-
va e Bom Jesus, que tem 100% 
de aproveitamento. Nos aspi-
rantes, a disputa será entre 
Bom Jesus e Independente. 

Também no sábado, mas 
em Vale do Sol, o Formosa 
enfrenta a equipe Canarinho 
Herveiras, nas duas catego-
rias. Já no domingo tem Amé-
rica e São José, no Campo do 
Rio Pardinho, entre titulares 

e aspirantes. No outro jogo de 
domingo, o Boa Vista pega o 
Trombudo, nos titulares. Já 
nos aspirantes tem Unidos de 
Vera Cruz e Trombudo. Os 
reservas jogam às 14 horas e 
os titulares, às 16 horas.

jogaram na noite de quarta-
feira, dia 9, na Associação 
dos Servidores. No primeiro 
confronto, o Milan venceu o 
Chico Jorge pelo placar de 2 
a 1. Os gols foram de Willian 
e Gabriel, para o Milan, e de 
Felipe B, para o Chico Jorge. 
Na sequência, o Boa Vista 
ganhou de 2 a 0 do Fortaleza, 
com gols de Allison. Encer-
rando a rodada, o São Fran-
cisco ganhou de 4 a 2 do Entre 
Rios. Os gols foram anotados 
por Marcelo (3) e Bruno, para 

o São Francisco, e por Alan e 
Júnior, para o Entre Rios.

O certame segue nesta sex-
ta-feira, dia 11, com jogos 
junto ao Clube Vera Cruz. A 
partir das 19h30min vão jogar: 
Nacional e FC Danone; Junção 
Esportiva e Boa Vista; e Milan 
e Boa Vontade. Já na segunda-
feira, dia 14, na Associação 
dos Servidores, também a 
partir das 19h30min, jogam: 
São Francisco e Chico Jorge; 
Fortaleza e Nacional; e Entre 
Rios e Boa Vontade.

Conforme o secretário de 
Cultura, Turismo, Esportes e 
Lazer de Vera Cruz, Marcelo  
Henrique de Carvalho, a com-
petição era planejada há dois 
anos e sempre houve percal-
ços. “Parece pouco, mas pra 
mim significou muito. Desde 
2017 batalhávamos para que 
esse campeonato saísse do 
papel, falta de verba, calen-
dário... tudo atrapalhava. Em 
2019 deu certo. Obrigado a to-
dos aqueles que acreditaram”, 
escreveu em uma rede social.


