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A Associação Guerreitos Thai 
(AGT), de Santa Maria, voltou 
com as malas cheias de Cano-
as. Dos sete lutadores santa-
-marienses, cinco conquistaram 
vitórias no Campeonato Gaúcho 
de Muay Thai, da Federação 
Gaúcha de Muay Thai, no últi-
mo sábado. De quebra, três deles 
também garantiram vagas para 
o Brasileiro da modalidade, que 
será em novembro, em Ribeirão 
Preto, em São Paulo.

O principal título veio com 
Flávio Pinheiro, na categoria pro-
fissional até 63,5 kg. Depois de 
muitas joelhadas, cotoveladas e 
vitórias por nocaute e pontuação, 
ele passou pelas duas primeiras 
lutas. Na final, a experiência in-

O União Independente e o 
UFSM Futsal conheceram seus 
adversários na segunda fase do 
Estadual de Futsal Sub-20, e no 
caso do primeiro, também no 
Sub-17, ontem. 

No sub-20, no último do-
mingo, houve confronto entre 
os santa-marienses. União e 
UFSM se enfrentaram pela úl-
tima rodada, ambos com clas-
sificação já garantida com ante-
cedência. O jogo foi no ginásio 
do Corintians e acabou com vi-

tória do time universitário por 
3 a 2. Com isso, a equipe tomou 
a 3ª posição do União, o que 
influenciou na colocação das 
equipes na segunda fase.

A UFSM ficou na Chave 4, 
novamente com o Atlântico, de 
Erechim, e o Lagoa, de Lagoa 
Vermelha, e com Assoeva, de 

Venâncio Aires, e o Bella, de 
Caxias do Sul. O União ficou na 
Chave 3, ao lado de AAFS, de So-
ledade, UJR, de Novo Hambur-
go, ACBF, de Carlos Barbosa, e 
Flores da Cunha. Os quatro me-
lhores de cada grupo avançam.

Pelo sub-17, o União também 
teve compromisso na última 
rodada. Mesmo com a derrota 
por 4 a 1 para a AABB, de Rio 
Grande, domingo, no CDM, os 
santa-marienses ficaram com 
o 3º lugar. Na segunda fase, eles 

muay thai Flávio Pinheiro (com o cinturão) foi o campeão na categoria 63,5 kg do Campeonato Gaúcho 
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AvF, divulGAção

AVF soma mais uma vitória 
no Gaúcho Infanto de Vôlei

A Associação Voleibol 
Futuro (AVF/Construtora Jo-
bim) venceu uma partida e 
perdeu outras duas na se-
gunda etapa classificatória 
do Estadual Infanto-Ju-
venil de Vôlei. Os jogos 
foram realizados em 
Lajeado, no sábado. A 
vitória foi diante de time 
de Garibaldi, por 3 sets a 0. 
As derrotas, também por 3 
sets a 0, ocorreram em due-

los contra Grêmio Náutico 
União e a anfitriã, CEAT/Bira. 
Em seis partidas, nas duas 
primeiras etapas, a AVF ven-
ceu duas e perdeu quatro. 

A próxima etapa está 
marcada para 20 de 
setembro. 

A AVF volta a jogar 
pelo Estadual em 26 de 

agosto, em Teutônia, com a 
equipe mirim e, no dia 27, 
com o infantil, em Estrela. 

z Futebol amador – A rodada 
do último sábado da 30ª Copa 
Afuvesma de veteranos foi 
transferida em função da chuva. 
Assim, os jogos de ida das 
semifinais das categorias 50 e 
55 anos serão disputados no 
próximo sábado, nos mesmos 
horários e locais. 

z Cauzzo Running – Mesmo 
com chuva e frio, Paraíso do Sul 
recebeu a 2ª etapa do Circuito 
Cauzzo Running, no domingo. 
Rodrigo Franco Cesar e Oneide 
Soares Martins conquistaram 
as primeiras posições nas 
categorias masculina e 
feminina, respectivamente.
 

z Citadino de futsal – O 
Campeonato Citadino de Futsal 
(Citadino/Construtora Jobim) 
está em fase de mata-mata nas 
suas nove categorias. Os jogos 
são realizados de segunda a 
quinta-feira, a partir das 19h, 
no Ginásio Oreco, no Bairro 
Tancredo Neves. 

Rápidas

ternacional de Wellington Lobo 
não foi suficiente para deter o 
lutador santa-mariense.

– Dá para dizer que foi a nos-
sa maior vitória de sábado. Ele 
enfrentou lutadores muito fortes, 

entre eles, um campeão de kick-
boxing na Espanha. Dominamos 
os três rounds. Pouca gente sabe, 

mas o nosso trabalho é profis-
sional, treinamos como os atle-
tas de São Paulo, Rio de Janeiro 
e como os melhores do mundo 
– comemora Carlos Garda, trei-
nador e coordenador da AGT.

Além dele, Neimer Ávila e Io-
landa Garcia, na categoria 61 kg, 
também foram campeões e, as-
sim como Flávio, conquistaram 
vagas para a competição nacional. 
Em São Paulo, eles brigarão por 
lugares no Campeonato Mundial 
na Tailândia, com todas as despe-
sas pagas. Antes, eles precisarão 
conseguir os R$ 1,2 mil para cus-
tear a ida a Ribeirão Preto.

No muay thai amador, Gabrie-
li Nunes, na categoria até 51 kg, e 
Matheus Rocha, 54 kg, também 
venceram suas lutas em Canoas. 
Já Cristiano Braga, 54 kg, e Lucas 
Costa, 67 kg, foram derrotados. 
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