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Sesc promove circuito
de caminhadas e corridas
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São Miguel do Oeste
evento foi realizado
na manhã de domingo e contou com corridas
de 5 e 10 km para categorias feminino e masculino,
corrida infanto-juvenil e
caminhada aberta a todas
as idade.
Neste domingo (4),
São Miguel do Oeste recebeu o Circuito Sesc de

O

Caminhadas e Corridas,
evento que tem o objetivo
de incentivar a prática de
atividades físicas e a adoção de hábitos saudáveis.
De acordo com o técnico
de lazer e esporte do Sesc,
Jaisson Karal, a programação iniciou às 8 horas,
na Praça Walnir Bottaro
Daniel. A largada teve inicio por volta das 9h15 e

contou com corridas de 5 e
10 quilômetros nos naipes
feminino e masculino, corrida infanto-juvenil e caminhada aberta a todas as
idades. Em meio à programação, o Sesc ofereceu serviços de saúde, avaliações
físicas, atividades recreativas e culturais.
Jaisson informa que ao
todo o Circuito é compos-

to por 18 etapas municipais, e uma ﬁnal estadual em
Florianópolis. Além de
medalhas e troféus, os
comerciários vencedores
em cada cidade ganham
uma viagem para participar da etapa ﬁnal na capital catarinense, no dia 1º
de dezembro. A expectativa é reunir mais de 10 mil
pessoas em todo o estado.

Descanso Forte no Esporte realiza dia de atividades
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Confrontos da Copa do Brasil:
Projeto visa incentivar crianças e jovens para prática de várias modalidades
foram realizadas várias americano e participante estar muito satisfeitos com
Descanso
administração muni- modalidades de jogos no de 4 mundiais que falou da o projeto criado pelo atual
cipal através da secre- estádio municipal João importância de cada um governo municipal.
O secretário de esportaria de esportes realizou Baretta e no ginásio de conquistar seus sonhos.
Jackson elogiou a organi- tes Rui Mendonça por sua
nesta terça-feira (30) um esportes.
Os participantes ouvi- zação e disse que projetos vez comentou que muitas
dia de atividades com as
crianças e adolescentes do ram um pouco da vida de como esses trazem resul- pessoas foram importantes para a organização desprojeto Descanso Forte no Jackson Korojóski, natu- tados surpreendentes.
O prefeito Hélio e o vice se dia. “Tivemos a doação
ral de Descanso, atleta da
esporte.
Através dos professo- seleção Brasileira de Han- Spessatto acompanharam de frutas e patrocínio para
res de educação física debol, bi campeão pan- a programação e disseram o almoço.” Lembra.
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