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Gol de Placa abre inscrições

Passeio ciclístico reúne 50 estudantes em Vera Cruz

Futebol sete terá rodada nesta sexta-feira à noite

Jogos pela categoria 
aberto devem iniciar 
em 14 de dezembro. 
Certame terá partidas 
ainda pelo feminino, 
veterano e sub-18

REGIONAL
As datas das semifinais 
do Campeonato de fu-
tebol Amador do Vale 
do Rio Pardo estão defi-
nidas. Bom Jesus e São 
José vão abrir a fase, 
neste domingo, dia 10, no 
Estádio dos Eucaliptos. 
E o clássico entre Trom-
budo e Formosa será no 
dia 17 de novembro. Os 
jogos ocorrem durante 
a tarde. 

TROMBUDO
O Campeonato de Futsal 
do Trombudo não terá 
rodada neste fim de se-
mana em virtude das fes-
tividades de aniversário 
de Vale do Sol. Na última 
semana, a competição 
também cancelou a ro-
dada em decorrência do 
falecimento do diretor 
do clube, Elói Becker.

DONA JOSEFA
Os jogos pelo Campeo-
nato de Futebol Sete 
de Dona Josefa foram 
adiados no último fim de 
semana, em virtude das 
condições climáticas. As 
partidas devem ser recu-
peradas neste sábado, 
a partir das 13h45min. 
Pelos veteranos, jogam 
Juventude Unida e Uni-
dos do Rio Pardinho. 
Pela semifinal do aberto, 
se enfrentam Juventude 
Unida e Amigos da Bola/
Gol de Placa. A terceira 
partida será pelo vete-
rano entre Nacional e 
H’Lera e a quarta vale 
pela semifinal do aberto 
entre Juventus e An-
dréas. No veterano, os 
dois melhores classifica-
dos disputam o título. No 
aberto, os vencedores 
das semifinais disputam 
o título e os perdedores, 
o terceiro lugar. Have-
rá premiação às quatro 
equipes melhor coloca-
das do aberto, às duas 
melhores do veterano e 
para goleador e goleiro 
menos vazado.

A tarde de quarta-feira, 
dia 6, foi de calor e de pas-
seio ciclístico organizado 
pela Escola Jacob Blész, de 
Vera Cruz. Cerca de 50 es-
tudantes, do 5º ao 9º ano 
do Ensino Fundamental, 
pedalaram do educandário, 
localizado em Linha Henri-
que D´Ávila, até o Centro. 
Na área urbana, passaram 
pela Prefeitura e pela Praça 
José Bonifácio, onde ocorre-
ram jogos de vôlei, futebol, 
brincadeiras e atividades na 
academia ao ar livre.

Os alunos participaram de 
sorteio de brindes, como ca-
misetas, proporcionadas pela 
Faccin Bicicletas, e capacete, 
luvas, luz para bicicleta, capa 
para celular para colocar no 
braço, entre outros, adquiri-
dos pelo Projeto Despertar. 
Aliás, o passeio ciclístico in-
tegra as atividades do projeto 
Despertar, que completa nove 
anos na Escola Jacob Blész e 
é uma parceria da Alliance 
One, Prefeitura de Vera Cruz 
e Fundo Municipal da Crian-
ça e Adolescente (FMCA).

A trégua da chuva nesta 
quinta-feira deve propiciar 
a realização de uma rodada 
do Campeonato Municipal 
de Futebol Sete de Vera Cruz. 
Conforme a organização, as 

partidas entre Fortaleza e 
Junção Esportiva, Entre Rios 
e Milan, Chico Jorge e Boa 
Vontade e FC Danone e Boa 
Vista serão na Associação 
dos Servidores, a partir das 

19 horas desta sexta, dia 8. A 
competição seguirá com mais 
confrontos na segunda.

VETERANO
Pelo Campeonato Munici-

pal Veterano, a Secretaria de 

Cultura, Turismo e Esportes 
de Vera Cruz informa que a 
rodada inaugural deve ser 
realizada na tarde de domin-
go, junto ao Campo Munici-
pal, se o clima permitir.

Campeonato terá quatro categorias nesta edição

Saída foi da Escola Jacob Blész, de Lª Henrique D’Ávila
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Competição tradicional 
de futebol na região, 
o Campeonato Gol de 

Placa está com as inscrições 
abertas. As fichas começaram 
a ser entregues nesta semana 
e podem ser retiradas com 
a organização do certame. 
Nesta edição, os jogos se-
rão em quatro categorias. A 
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primeira delas, a livre, tem 
previsão de início para 14 de 
dezembro e deve contar com 
a participação de, pelo menos, 
24 equipes. Em caso de mais 
interessados, é estudado um 
campeonato com 32 times.

Conforme Derli Blank, res-
ponsável pela organização, 
a premiação será igual a da 
última edição, em caso de 24 
times. Agora, se o certame 
acrescentar mais oito, chegan-
do ao total de 32, vai aumen-
tar. As demais categorias são 
feminino, sub-18 e veterano. 
As mulheres irão realizar 
as partidas no campo cinco 
e o veterano, assim como o 
livre, no campo sete. Depen-
dendo do número de times 
participantes, o sub-18 será 

no campo sete. A definição 
vai ocorrer somente depois 
do fechamento da lista de 
participantes na categoria 
aberto. O sub-18, o feminino 
e o veterano devem iniciar a 

jogar somente em janeiro do 
ano que vem. 

Informações sobre o cam-
peonato podem ser obtidas 
com o organizador através do 
telefone (51) 99944-2316.


