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Andréas leva o Futebol Sete

Trombudo realiza nova 
rodada nesta sexta-feira

Semifinalistas do 
Municipal estão definidos

Equipe enfrentou 
o Amigos da Bola/
Gol de Placa, pelo 
Campeonato de 
Dona Josefa, e venceu 
pelo placar de 2 a 1

KARATÊ
A Academia Taigã no 
Seishin, de Vera Cruz, 
participa neste sábado 
do Campeonato Esta-
dual de Karatê, no gi-
násio do SESI, no bairro 
Arroio Grande, em San-
ta Cruz do Sul. Cerca de 
20 atletas irão competir. 
Dos últimos seis cam-
peonatos organizados 
pela Federação Gaúcha 
de Karatê Shotokan, a 
academia venceu qua-
tro vezes: 2015, 2016, 
2018 e 2019.

REGIONAL
O Campeonato Regio-
nal de Futebol Amador 
do Vale do Rio Par-
do realiza os jogos da 
semifinal neste fim de 
semana. No sábado, 
dia 23, o Formosa re-
cebe o Trombudo, para 
jogos às 13h30min nos 
aspirantes e 16 horas 
nos titulares. Já no do-
mingo, no Estádio dos 
Eucaliptos, se enfren-
tam São José, de Monte 
Alverne, e Bom Jesus. 
Os aspirantes jogam às 
13h30min e os titulares 
às 16h30min.

VETERANOS
O Campeonato Muni-
cipal de Veteranos de 
Vera Cruz realiza nova 
rodada neste domingo, 
dia 24. Será no Campo 
Municipal, a partir das 
13h45min. Vão se en-
frentar: Áscori/Verinha 
e Fortaleza e Locomo-
tiva e Entre Rios.

FUTSAL
A Korpus Futsal de Vera 
Cruz festeja conquistas 
pela Liga Integração de 
Futsal. No fim de sema-
na, a escolinha foi cam-
peã na série ouro, nas 
categorias sub-11, 13 e 15 
e na série prata campeã 
na sub-8 e terceiro lugar 
na sub-9. A série ouro 
foi em Paraíso do Sul e 
a prata em Sinimbu.

Andréas ficou campeão da competição de Dona Josefa
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A equipe do Andréas 
é a campeã do 25º 
Campeonato de Fu-

tebol Sete de Dona Josefa. A 
partida derradeira foi realiza-
da no último sábado, contra o 
Amigos da Bola/Gol de Placa 
e terminou em 2 a 1. Os gols 
foram anotados por Maiquel 
e Maicon, para o Andréas, e 
por Maicon, para o time que 
ficou em segundo lugar.

Antes da partida final, a 
equipe do Juventus venceu a 
Juventude Unida pelo placar 
de 2 a 1 e ficou com o terceiro 
lugar. Os gols foram de Mai-
con e Éverton, descontando 

DIVULGAÇÃO

AVISOS

Vilson. No segundo jogo, 
válido pelos veteranos, o 
Nacional venceu a Juventude 
Unida por 2 a 1, com gols de 
Celson e Elias, descontando 
César, ficando com o título 
da categoria. 

PREMIAÇÃO
Após os jogos, foi realiza-

da a premiação. Além das 
quatro equipes melhores 
colocadas do aberto com tro-
féu e medalhas ao campeão 
e vice, as duas melhores do 
veterano receberam troféus 
e medalhas. Nos destaques 
individuais, o goleador foi 
Maiquel, do Andréas, com 
sete gols, e os vice-goleado-
res Daniel, do Andréas, e 
Maxuel, da Construtora Gal-
van, com quatro gols cada. 
O goleiro menos vazado foi 
do Andréas. A equipe mais 
disciplinada foi a Construtora 
Galvan, que levou apenas um 
cartão amarelo. No veterano, 
Paulo, do Juventude Unida, e 
Milton, do Nacional, foram os 

A sexta-feira é de jogos 
pelo Campeonato de Futsal 
do Trombudo, de Vale do 
Sol. A partir das 20 horas, 
jogam: pelo sub-18, Roma e 
Natus/Penadina e K2 Fut-
sal e Furia; pelo feminino, 
equipe do Beto e Da Zoeira; 
já pelos veteranos se en-
frentam H’Lera e Eletrônica 
Center Vale.

RESULTADOS
Na véspera do feriado do 

dia 15 de novembro foi rea-
lizada mais uma rodada do 
Campeonato. No primeiro 
confronto, pelos veteranos, 
o Rio Pardense goleou a 
H’Lera por 6 a 1, com gols 
de Reni (3), Cláudio (2) e 
Nelson, descontando Ma-

teus. Já no segundo jogo, 
também pelos veteranos, o 
Amigos da Bola venceu o 
Vitória por 3 a 2, com gols 
de Eloi, Luiz Carlos e An-
tônio Marcos. Descontaram 
Gerson e Alexandre. Na 
sequência, pela força livre, 
o Atlântico venceu o Roma 
por 6 a 3, com gols de Uiliam 
(2), Joel (2), Silvério e Eder-
son, descontando Gustavo 
(2) e Fernando. E na última 
partida, bastante equilibra-
da, as equipes do Pumas e 
do Mônaco ficaram no 3 a 3, 
com gols de Maiquel, André 
Tallowitz e André Almeida, 
para o Pumas, enquanto 
Renan (2) e Roni marcaram 
para o Mônaco. 

O Campeonato Municipal 
de Futebol Sete de Vera Cruz 
tem as equipes classificadas. 
Boa Vontade, Boa Vista, Na-
cional e FC Danone garanti-
ram nome na semifinal, após 
os confrontos de segunda e 
quarta-feira. A nova fase da 
competição começa na noite 
desta sexta-feira, dia 22, com 
jogos no Clube Vera Cruz, a 
partir das 19h45min. Vão con-
frontar Nacional e FC Danone 
e Boa Vontade e Boa Vista.

Na última segunda-feira, 

pelas quartas de final, o Boa 
Vontade ganhou de 2 a 0 
do Fortaleza, o FC Danone 
ganhou de 4 a 3 do Milan, 
o BoaVista venceu o Chico 
Jorge por 3 a 1 e o Nacional 
ganhou do São Francisco por 
1 a 0. Já na quarta-feira, Boa 
Vista e Chico Jorge empata-
ram em 3 a 3, o FC Danone 
ganhou de 1 a 0 do Milan, 
o Nacional venceu por 3 a 0 
o São Francisco e Fortaleza 
e Boa Vontade empataram 
em 1 a 1.

goleadores. O goleiro menos 
vazado foi do Nacional, time 
que também recebeu o troféu 

disciplina. Houve, ainda, gra-
tificação em dinheiro a todas 
as equipes finalistas.


