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Região cercada pelo futebol

Trombudo tem rodada com quatro jogos nesta noite

Entre os certames, 
Campeonato Amador 
do Vale do Rio
Pardo realiza as 
disputas por duas 
vagas na semifinal

Campeonato Regional de Futebol Amador tem jogos neste sábado e domingo
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País do futebol, paixão 
nacional, ... São por di-
versas expressões que 

o Brasil é conhecido. E não é 
à toa. Futebol tem toda hora 
e por todos os lados. A região 
não fica para trás. Neste fim 
de semana, mais uma rodada 
do Campeonato Amador do 
Vale do Rio Pardo. Quatro 
times disputam duas vagas 
para as semifinais da com-
petição. Haverá partidas no 
sábado e no domingo.

Em Vale do Sol, onde ge-
ralmente o torcedor compare-
ce em grande número, o atual 
campeão disputa uma vaga 
com o Boa Vista, nos titulares. 
Em Boa Vista deu empate em 
2 a 2. A vantagem técnica é do 
Trombudo. Nos aspirantes 
jogam Unidos e Trombudo. O 
Unidos joga pelo empate no 
tempo normal, já que venceu 
por 3 a 2 no primeiro jogo. 
Esses jogos serão amanhã.

Já no domingo, a equipe do 
Bom Jesus, de ótima campa-
nha, e que venceu fora por 2 a 

LUCIANO ALMEIDA

Ferraz tem 
jogos de futsal 
neste sábado

Ginástica
de trampolim
destaca Mauá

CAMPEONATO

TORNEIO NACIONAL

O primeiro Campeo-
nato de Futsal de Ferraz 
realiza nova rodada na 
noite deste sábado, dia 
19. As partidas iniciam às 
19h30min e são no giná-
sio centro da localidade. 
Vão jogar: Galáticos e 
Manchester City, pela ca-
tegoria força livre; Vitória 
e Grupo de Amigos, pelo 
veterano; PSG e Junção 
Esportiva, pelo feminino; 
e Formosa e Pumas, pelo 
livre.

O Colégio Mauá repre-
sentou o Rio Grande do 
Sul no 14º Torneio Nacio-
nal de Ginástica de Tram-
polim, realizado de 9 a 13 
de outubro, em Goiânia. 
Ao todo, 91 atletas, de 11 
entidades de Goiás, Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Sul e São Paulo 
participaram. O Mauá foi 
destaque conquistando 
dois troféus por equi-
pe, além de dois ouros, 
duas pratas, três bronzes, 
dois quartos lugares, três 
quintos e dois sextos nas 
categorias. 

O Mauá conquistou 
o troféu de 3º lugar por 
Equipes e o Troféu Mas-
sificação, pela partici-
pação de praticamente 
todas as suas ginastas 
em todos os aparelhos. 
Individualmente, houve 
conquistas de pódium 
em praticamente todas as 
categorias nas quais par-
ticiparam, nos aparelhos 
de Trampolim Individual, 
Trampolim Sincronizado, 
Duplo Mini Trampolim e 
Tumbling (sequência de 
solo acrobático).

1, busca um empate no tempo 
normal, contra o Saraiva, 
para chegar as semifinais. 
O jogo está marcado para 
o Estádio dos Eucaliptos, 
às 16 horas, nos titulares, e 
13h30min, nos aspirantes, 
onde jogam Bom Jesus e In-
dependente. Nos aspirantes, 
o Bom Jesus também venceu 
por 2 a 1. Os outros dois jogos 
estão marcados para o dia 27 
de outubro. 

VERA CRUZ
Na tarde deste sábado, em 

Vera Cruz, junto ao campo 
da Juventude Unida, em 
Dona Josefa, será realizada 

a quinta e última rodada 
da fase classificatória do 25º 
Campeonato de Futebol Sete, 
que coloca em disputa a Taça 
50 Anos da Juventude Unida. 
As partidas começam às 14 
horas, com Juventude Unida 
e FC Construtora Galvan em 
campo. Logo depois, valendo 
pelo veterano, jogam H’Lera 
e Unidos do Rio Pardinho. 
Na sequência se enfrentam 
Andréas e Unidos do Rio 
Pardinho. 

MAIS CAMPEONATO
Outra competição em an-

damento, mas que teve ro-
dadas adiadas em função 

das condições desfavoráveis 
do clima é o Municipal de 
Futebol Sete, organizado 
pela Secretaria de Cultura, 
Turismo, Esportes e Lazer de 
Vera Cruz. Os jogos previstos 
para esta semana - partidas 
de segunda, de quarta e desta 
sexta-feira - foram cancela-
dos. O certame retorna na 
segunda-feira, dia 21, com 
os seguintes jogos: São Fran-
cisco e Chico Jorge; Fortaleza 
e Nacional; Entre Rios e Boa 
Vontade. Os confrontos serão 
na Associação dos Servido-
res Municipais, a partir das 
19h30min.

A noite desta sexta-feira, 
dia 18, é de mais partidas 
pelo Campeonato de Fut-
sal do Trombudo, de Vale 
do Sol. Os jogos iniciam 
às 19h45min. Em quadra, 
pelos veteranos, Amigos da 
Bola e Metalurgica Kohl/
Terrasul. Logo depois, pelo 
feminino, PSG e Da Zoeira, 

e nos confrontos pela força 
livre, Magnus e H’Lera e 
Ruaceiros e Sparta.

RESULTADOS
Na última semana, pela 

categoria força livre, as 
equipes do Magnus e do Xi-
mangos ficaram no empate 
em 3 a 3, com gols de André 
(2) e Eduardo, para o Mag-

nus,  e de Adilson, Daniel e 
Danrlei, para os Ximangos. 
Já no segundo confronto, 
pelos veteranos, a Eletrônica 
Center Vale venceu o Rio 
Pardense por 6 a 3, com gols 
de Samuel Martin (3), Otto 
(2) e Moacir, descontando 
Reni, Alcindo e Jair Lima. 
Já no terceiro confronto, a 

equipe do Mônaco venceu 
o Atlântico por 5 a 3, com 
gols de Gilnei (2), William 
(2) e Renan, descontando 
Evair (2) e Joel. E no último 
jogo, o Stressados goleou o 
Juventus por 6 a 0, com gols 
de Alecsandro (2), Paulo 
Maurício (2), Alex Junior e 
Anderson. 


