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Quartas de final têm início

Dona Josefa faz final 
do futebol amanhã

Partidas estão 
agendadas para o 
campo da Associação 
dos Servidores, em 
Vera Cruz, a partir 
das 19h15min 

REGIONAL
O Campeonato Regional 
de Futebol Amador do 
Vale do Rio Pardo realiza 
mais jogos pela semifinal 
neste fim de semana. E 
será clássico. Em Vale 
do Sol, se enfrentam 
Trombudo e Formosa na 
tarde de domingo, dia 17. 
Na semana passada, no 
Estádio dos Eucaliptos, 
em Santa Cruz do Sul, o 
Bom Jesus foi derrotado 
por 2 a 0 pela equipe do 
São José. Pelos aspiran-
tes, o São José também 
venceu o Bom Jesus, 
pelo placar de 1 a 0.

DUPLA GRE-NAL
Grêmio e Inter entram 
em campo no domingo, 
em mais uma rodada do 
Campeonato Brasileiro. 
O tricolor enfrenta o 
Flamengo, ás 16 horas. 
Já o colorado pega o 
Corinthians, a partir das 
18 horas.

O Campeonato Municipal de Futebol Veteranos 
de Vera Cruz deve começar neste fim de semana. 
Dois jogos serão realizados, a partir das 14 horas de 
domingo, no Estádio Municipal Norberto Otto Wild, 
o Municipal. Irão se enfrentar: Áscori e Locomotiva e 
Nacional e Entre Rios.

Times classificados foram conhecidos nesta semana 
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Com duas rodadas 
nesta semana, o Cam-
peonato Municipal de 

Futebol Sete de Vera Cruz 
concluiu a primeira fase e 
definiu os times que avançam 
para as quartas de final. Pela 
chave A, se classificaram Boa 
Vontade, em primeiro; Milan, 
em segundo; Chico Jorge, em 
terceiro; e São Francisco, em 
quarto. Já pela chave B, Na-
cional, Boa Vista, FC Danone 
e Fortaleza são os times que 
seguem na disputa.

Os jogos de ida das quartas 
de final serão realizados na 
noite de segunda-feira, na As-

VETERANO

AVISOS

Santa-cruzense 
disputa título 
de Muay Thai

ESTADUAL

O santa-cruzense Lucas 
Jaques disputa no dia 1º de 
dezembro, em Novo Ham-
burgo, o título estadual de 
Muay Thai na categoria 
meio pesado. Ele, que é 
instrutor e atleta da equipe 
Team Predadores de Santa 
Cruz do Sul, irá competir 
contra Kenneth Porth, da 
cidade de Rio Grande. 
Acompanhado do treina-
dor Valdoir da Silva e do 
auxiliar técnico Giovane 
Machado, Lucas também 
conta com o apoio  de ami-
gos e familiares. “Procuro 
trazer mais esse cinturão 
para nossa cidade. Já tenho 
três cinturões dentre tro-
féus e medalhas. Farei um 
teinamento duro até o dia 
da luta e pretendo ganhar 
esse título estadual”, diz.

sociação dos Servidores, a par-
tir das 19h15min. Serão qua-
tro partidas, começando por  
Boa Vontade e Fortale-
za. Na sequência jogam  
Milan e FC Danone, Chico 
Jorge e Boa Vista e São Fran-
cisco e Nacional. Os confron-
tos de volta desta fase serão 
na noite de quarta-feira. 

RESULTADOS 
Quatro jogos foram rea-

lizados na noite da última 
segunda-feira, dia 11. Na 
primeira partida, o Fortaleza 
ganhou de 4 a 3 do Junção 
Esportiva. Logo depois, o 
Milan enfrentou o Entre Rios 
e venceu por 5 a 2. No terceiro 
confronto, o Chico Jorge ga-
nhou de 2 a 1 do Boa Vontade 
e para fechar a rodada, o Boa 
Vista ganhou de 5 a 0 do FC 
Danone.

Na terça-feira, dia 12, mais 
quatro partidas estavam 
agendadas. Porém, deu Walk 
Over (W.O.) na primeira, en-
tre Chico Jorge e Entre Rios. O 
time do Entre Rios não com-

Os finalistas do 25º Cam-
peonato de Futebol Sete de 
Dona Josefa foram conhecidos 
no último fim de semana. 
Mesmo com o campo mo-
lhado, a organização decidiu 
por realizar os jogos do aber-
to, válidos pela semifinal. 
O Amigos da Bola/Gol de 
Placa ganhou do Juventude 
Unida, com gols de Felipe e 
Marlon, descontando Alex, e 
o Juventus empatou em 1 a 1 
com o Andréas. Os gols foram 
de Marciel, para o Juventus, 
e de Daniel, para o Andréas. 
Na decisão por pênaltis, o 
Andréas venceu por 4 a 3 e en-
frenta o Amigos da Bola/Gol 
de Placa. Juventude Unida e 
Juventus decidem o terceiro 

lugar. No veterano, Nacional 
e Juventude Unida disputam 
o título. Na semana passada, 
os jogos agendados para a ca-
tegoria terminaram em Walk 
Over (W.O.).

A FINALÍSSIMA
Os jogos finais devem ser 

realizados neste sábado, dia 
16, se o campo apresentar 
condições. A premiação será 
logo após os jogos. As quatro 
equipes melhor colocadas do 
aberto recebem troféus. Have-
rá medalhas para campeão e 
vice. As duas melhores equi-
pes do veterano receberão 
troféu e medalhas. O goleador 
e o goleiro menos vazado 
receberão troféu. Também ha-
verá gratificação em dinheiro.

Extrato do Edital nº 236/2019
Secretaria Municipal de Administração

Secretaria Municipal de Saúde

Processo Seletivo Simplificado nº 049,
para contratação por prazo determinado.

O Prefeito de Vera Cruz, GUIDO HOFF, no uso de suas atribuições 
legais, TORNA PÚBLICO, a abertura do Processo Seletivo Simplificado 
nº 049, que se constituirá em análise de currículos para a contratação 
da função temporária de MÉDICO PSIQUIATRA. O vencimento será de 
R$ 4.287,00. A carga horária será de 10 horas semanais. As inscrições 
serão gratuitas, devendo o candidato comparecer pessoalmente ou por 
intermédio de procurador, munido de instrumento público ou particular 
de mandato, junto à Prefeitura Municipal, no período de 18 a 22 de 
Novembro de 2019, no seguinte horário: das 07h30 as 11h30 e das 
13h00 as 16h00. A íntegra do Edital com as demais informações sobre o 
processo encontra-se afixado no Quadro de Atos Oficiais do Município, 
no site www.veracruz.rs.gov.br e na Secretaria Municipal de Administra-
ção, sito à Av. Nestor Frederico Henn, 1645.

Vera Cruz, 14 de Novembro de 2019. 

GUIDO HOFF
PREFEITO MUNICIPAL

pareceu. No segundo jogo, o   
Nacional ganhou de 5 a 3 
do Junção Esportiva; o Boa 

Vontade venceu de 4 a 2 o 
São Francisco e Fortaleza e FC 
Danone empataram em 4 a 4.
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