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Atletas da equipe Sub-15 da Abasmo são campeãs do
Campeonato Estadual de Basquete
Jaraguá do Sul
s meninas da equipe
s u b - 1 5 d a A b a smo/Prefeitura de São
Miguel/Colégio La Salle
Peperi ﬁzeram história no
ﬁnal de semana e conquistaram na cidade de Jaraguá do Sul, o título de campeãs do Campeonato Estadual de Basquete.
Foram um total de cinco partidas. A Abasmo venceu quatro e perdeu uma.
Aliado aos resultados para-

A

lelos, o time de São Miguel
do Oeste, comandado pelo
técnico Dinho e pelo auxiliar Pedro Paulo de Souza,
faturou o primeiro lugar.
Além do título, a equipe
teve três atletas selecionadas para defender a Seleção Catarinense, que
foram Luíza Theis, Eduarda Dalla Costa e Eduarda
Decol.
Ao todo 15 meninas
foram convocadas e treinam durante toda esta

semana em Jaraguá do Sul,
sendo que 12 serão convocadas para disputar o Campeonato Brasileiro da categoria. Nesta segunda-feira,
a partir das 18h30, haverá
uma carreata pelas ruas da
cidade, para comemorar
esta grandiosa conquista
do basquete de São Miguel
do Oeste.
Classiﬁcação Final
1º - Abasmo
2º - Porto União
3º - Jaraguá do Sul
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Apresentada equipe de Handebol que vai disputar o Jasc
N
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São Miguel do Oeste
a tarde de sábado, dia
17, foi apresentada a
equipe de atletas que vão
defender São Miguel do
Oeste nas disputas do Handebol (feminino), na edição regional dos JASC –
Jogos Abertos de Santa
Catarina. Os jogos acontecem em São Miguel do Oeste entre os dias 17 e 22 do
próximo mês.
O vice-prefeito Wilson

Trevisan, o secretário de
Esportes Everaldo Di Berti,
o diretor da secretaria Valdir Fernandes e a treinadora da equipe professora de
educação física, Sidiana
Gugel, apresentaram as 17
atletas da modalidade.
Ainda na tarde de sábado foi apresentada a equipe
da categoria de base do
Handebol, meninas com
idade entre 13 a 15 anos,
que também integram os

núcleos das escolinhas de
Handebol em andamento
no município.
O trabalho acontecem
em 3 núcleos: núcleo 01 é
na Escola Municipal Teonísio Wagner com 39 alunos-atletas. O núcleo 02
acontece no São Jorge com
42 alunos-atletas e o terceiro núcleo é no Ginásio
Municipal com 15 integrantes.

