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Assaf joga contra a Assoeva

Rodada do Trombudo será no feriado deste sábado

Vera Cruz dá início ao Municipal de Veteranos

Partida está agendada 
para a noite deste 
sábado, dia 2, junto ao 
ginásio poliesportivo 
de Santa Cruz, pela 
Copa Sul de Futsal

DONA JOSEFA
O Campeonato de Fute-
bol Sete de Dona Josefa 
realizou as quartas de 
final no último sábado. O 
Amigos da Bola venceu 
por Walk Over (W.O.) o 
JJ Mármores e Granitos. 
O Juventus ganhou de 
2 a 0 do FC Construtora 
Galvan. O Juventude 
Unida venceu por 6 a 2 
o Unidos do Rio Pardinho 
e o Andréas ganhou de 4 
a 0 do Junção Esportiva. 
A competição tem se-
quência amanhã, a partir 
das 13h45min. O primeiro 
jogo será pelos vetera-
nos. Jogam Juventude 
Unida e Unidos do Rio 
Pardinho. Pela semifinal 
do aberto, se enfrentam 
Amigos da Bola e Juven-
tude Unida. Novamente 
pelos veteranos, Nacional 
e H’ Lera. E pela semifinal 
do aberto, Juventus e 
Andréas. No veterano, os 
dois melhores classifica-
dos disputam o título. Já 
no aberto, os vencedores 
das semifinais disputam 
o título e os perdedores, 
o terceiro lugar.

AABB
O fim de semana é de 
Jornada Esportiva Re-
gional de AABB, em San-
ta Cruz. Tudo começa 
nesta sexta-feira, dia 1º, 
e vai até o domingo, dia 
3. Serão mais de 600 
atletas, dos estados de 
Mato Grosso do Sul, Pa-
raná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. Eles 
vão disputar 18 modali-
dades esportivas.

REGIONAL
Em função da chuva, os 
jogos do Campeona-
to Regional de Futebol 
Amador não foram rea-
lizados no último fim de 
semana. Eles irão ocorrer 
neste domingo, dia 3. 
Enfrentam-se: São José 
e América, no Estádio 
da Serraria, em Monte 
Alverne, e Canarinho e 
Herveiras, em Herveiras. 

Assaf enfrenta amanhã a forte Assoeva, de Venâncio

É AMANHÃ

FUTSAL

FUTEBOL 11

O Projeto Pratas da 
Casa, da Assaf, pode 
fazer história neste 

sábado, dia 2 de novembro, 
em Santa Cruz do Sul. A 
adversária da equipe será a 
Assoeva, de Venâncio Aires, 
pela Copa Sul de Futsal, 
organizada pela Federação 
Gaúcha de Futsal. O time 
de Venâncio é o atual cam-
peão do certame. A primeira 
partida desta fase, que é 

DIVULGAÇÃO

AVISOS

O sábado é de feriado, mas 
também de futsal em Vale do 
Sol. O Campeonato do Trom-
budo tem nova rodada neste 
dia 2 de novembro. A partir 
das 19h30min, vão jogar, pelo 
sub-18, Natus e Roma. Logo 
depois, valendo pelos vete-
ranos, se enfrentam H’Lera 
e Rio Pardense. Na categoria 
força livre, dois jogos: Atlânti-

co e Roma e Pumas e Mônaco.
DA ÚLTIMA SEMANA
Na última sexta-feira, va-

lendo pelos veteranos, a Ele-
trônica Center Vale venceu 
o Vitória por 6 a 3, com gols 
de Jânio (4), Eder e Otto, des-
contando Geonani, Gerson 
e Dilgério. Na sequência, 
pela força livre, o Stressados 
garantiu classificação para a 

próxima fase, vencendo os 
Ximangos por 8 a 2 , com gols 
de Anderson (3), Rafael (2), 
Alexsandro, Crislmar e Eze-
quiel, descontando Mateus e 
Adilson. No terceiro confron-
to da noite, em jogo bastante 
equilibrado, Independente e 
Ruaceiros ficaram no empate 
em 5 a 5, com gols de Mateus 
(2), Luis Schroeder (2) e Dou-

glas, para o Independente, 
enquanto Lisandro (3), Alan 
e Rafael Reckers marcaram 
para os Ruaceiros. E no úl-
timo jogo da noite, o Pumas 
venceu o Clubinho por 7 a 4, 
com gols de André Tallovitz 
(3), Márcio, Jairo, Paulo e 
Maiquel, descontando Wil-
liam, Maurício e Jean, para o 
Clubinho. 

Começa neste fim de se-
mana o Campeonato Muni-
cipal de Futebol Veterano, 
organizado pela Secretaria de 
Cultura, Turismo, Esportes e 
Lazer de Vera Cruz. A com-
petição terá a participação de 
cinco equipes (Áscori/Ve-
rinha; Entre Rios, Fortaleza, 
Locomotiva e Nacional), que 
se enfrentam entre si na pri-
meira fase. Neste domingo, 

dia 3, junto ao Campo Muni-
cipal, a partir das 13h45min, 
vão jogar: Áscori/Verinha 
e Locomotiva e o Nacional 
joga com o Entre Rios. A fol-
ga da primeira rodada é do 
Fortaleza.

Conforme a organização, 
só irão participar do cam-
peonato atletas com 35 anos 
ou mais, podendo as equipes 
contratar até cinco competi-

dores de fora do município, 
mas que tenham mais de 40 
anos.

FUTEBOL SETE
Outra competição em an-

damento, mas que deu uma 
pausa nos jogos da semana é 
o Campeonato Municipal de 
Futebol Sete, realizado nas 
noites de segunda, quarta e 
sexta-feira. A interrupção das 
partidas ocorreu em virtude 

da chuvarada dos últimos 
dias. A previsão é de que os 
confrontos sejam retomados 
na próxima segunda-feira, 
dia 4 de novembro, se o tem-
po permitir. Devem jogar, 
então: Fortaleza e Junção Es-
portiva; Entre Rios e Milan; e 
Chico Jorge e Boa Vontade. 
As três partidas serão no 
campo junto à Associação 
dos Servidores Municipais. 

mata-mata, está agendada 
para as 19 horas, no Ginásio 
Poliesportivo. Os ingressos 
antecipados, ao valor de R$ 
10, podem ser adquiridos 
no Supermercado Miller, 
da Independência, e na MD 
Pneus, do Centro. Na hora, o 
valor será R$ 20.  Mulheres 
têm acesso liberado. 

Valendo vaga na próxima 
fase da competição, a Assaf 
recebeu reforços. Os novos 
contratados treinaram du-
rante a semana. Jonas Feijão, 
Nenesto e Ítalo voltaram. E 
os novos contratados foram 
o ala Tetê, do Nadas, e o 
fixo Ruliano, jovem de Vera 
Cruz.

Ainda pelos jogos de ida 
das oitavas de final da com-

petição, vão jogar neste fim 
de semana: Fundescar e 
Afucs, em Carazinho; Ser 
Alvorada e La Máquina, em 
Canoas; Cruzeiro e ABF, em 

Canguçu; BGF e Ibira, em 
Bento Gonçalves; Paulista e 
São Paulo, em Pelotas; AEEF 
e Sercesa, em Erechim; e 
ADS e Si, em Sananduva.


