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Estadual de Amadores

Empate entre Palmitos e Ouro Verde
Guarani faz dois e vence Oeste
Palmitos
APF Palmitos e Ouro
Verde de Descanso
empataram em 2 a 2 o jogo
de ida das quartas de ﬁnal
do Estadual de Amadores
no ultimo domingo no
Estádio Municipal Pércio
Lucca em Palmitos.
Em um jogo sem muita
qualidade técnica principalmente no primeiro tem-

A

po, a equipe da AAPF conseguiu fazer 2 a 0. No
segundo tempo o Ouro
Verde voltou melhor e conseguiu igualar o placar em
2 a 2 tendo até mais chances para virar o marcador.
O jogo de volta será no
próximo domingo às 15hs
no Estádio Municipal
João Baretta em Descanso.
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Resultados
Palmitos 2 x 2 Ouro
Verde
Xanxerê 0x0 Cometa
Oeste 0 x 2 Guarani
Abelardense 1 x 1
Maravilha

*Jogos de volta neste
Domingo, 15h

Sub-20 do Joni Gool estreia com empate fora de casa
São Miguel do Oeste
equipe do Joni
Gool/Terra Viva
estreiou com empate fora
de casa na 2ª Fase do Estadual da categoria. Jogando em Chapecó a equipe
comandada por Joni

A

Schacker empatou por 4 a
4 com a Chapecoense. O
time migueloestino chegou a estar vencendo por 3
a 0, mas acabou tomando
a virada e foi buscar o
empate no ﬁnal do jogo.
O time volta à quadra

novamente no próximo
dia 6 de setembro, quando
encara a equipe de Concórdia, em São Miguel do
Oeste. Nesta 2ª Fase é um
triangular. Das três equipes, duas avançam às semiﬁnais, diante dos dois clas-

siﬁcados da outra chave,
também composta por
três equipes. Os jogos acontecem em turno e returno.
A chave no momento é liderada por Concórdia, que
venceu a Chapecoense em
casa na estreia.

Vigilância apreende mais de 800 caixas de leite suspeitos
de estarem estragados
São Miguel do Oeste
Vigilância Sanitária
Municipal apreendeu
mais de 800 caixas de leite
na semana passada. De
acordo com a ﬁscal sanitarista, Marinilze Vidal, con-

A

sumidores denunciaram o
caso na sexta-feira, 16,
após sentirem gosto estranho no produto. Ela disse
que os produtos do mesmo lote foram recolhidos e
encaminhados para análi-

se em laboratório.
A Vigilância Sanitária
suspeita que o lote 334
UHT Integral da Aurora
estivesse estragado.
Conforme a ﬁscal, os
comerciantes encontra-

dos com o lote do leite
apreendido entraram em
contato com a fabricante
do produto que ainda deve
se manifestar sobre o ocorrido.
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