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Joni Gool sub-17 conquista o
título Regional dos Jesc
Equipe está classiﬁcada para Fase Estadual que reúne
os 4 melhores times do Estado
São Miguel do Oeste
equipe Sub-17 do Futsal Joni Gool, representando o Colégio São
Miguel, conquistou de forma invicta o título da Fase
Regional dos Jogos Escolares de Santa Catarina –
Jesc, 15 a 17 anos. A equipe
garantiu o lugar mais alto
do pódio com uma campanha de 5 vitórias e 1 empate.
Apenas o 1º colocado
em cada modalidade
garante vaga na Fase Estadual da competição, que
será realizada na cidade de

A

Brusque, de 26 a 28 de
setembro. Agora a equipe
Sub-17 do Futsal Joni Gool

deverá seguir preparação
intensa para encarar a próxima Fase dos Jesc, que

re unirá ap e nas os 4
melhores times do Estado.
Foto: Joni Gool

Regional conquista três medalhas de ouro
nos Jesc de 15 a 17 fase regional Oeste
Guaraciaba
São Miguel do Oeste
etapa Regional Oeste
dos Jogos Escolares
de Santa Catarina (Jesc)
encerrou no sábado, 24,
em Xaxim. Os jogos foram
realizados desde quartafeira, 20, reunindo equipes representantes de
escolas de nove Secretarias de Desenvolvimento
R e g i o n a l . O s a l unos/atletas que representaram a SDR de São
Miguel do Oeste trouxeram três medalhas de
ouro.
A região foi selecionada para a fase estadual nas
modalidades de basquete
masculino, futsal masculi-

A

Governo do Estado por
no e voleibol feminino.
Ao todo, a região foi meio da Fundação Catarirepresentada com cerca
de 120 alunos/atletas.
No basquetebol masculino os vencedores
foram do Colégio La Salle
Peperi de São Miguel do
Oeste. O ouro também
veio com a equipe de voleibol feminino da EEB Sara
Castelhano Kleinkauf de
Guaraciaba e com os meninos do futsal da EEB São
Miguel de São Miguel do
Oeste.
Os campeões estão classiﬁcados para a Etapa
Estadual, que ocorre de 24
a 28 de setembro, no município de Brusque. O evento
é uma organização do

nense de Esporte (Fesporte).
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