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Ouro Verde conquista o título
do Estadual de Amadores/ Fase Oeste
Fotos: Euclides Staub/JI

Tchando, primeiro gol
Miguel do Oeste por 2 a 0 e
Descanso
ouro Verde iniciou o faturou o título inédito,
campeonato sendo logo em sua primeira pargoleado pelo Cometa de ticipação na competição.
Itapiranga, mas no decor- A realização estava previsrer dos jogos foi evoluindo ta para 22 de setembro,
e chegou no ﬁnal com auto- mas teve que ser transferiridade, conquistando a do devido ao excesso de
simpatia das autoridades, chuva. A paralisação do
respeito dos adversários e campeonato serviu para
da torcida, seu patrimônio que as equipes recuperassem alguns jogadores que
maior.
Na tarde de domingo, estavam lesionados.
Após um primeiro tem6, a equipe descansense
venceu o Guarani de São po bastante equilibrado e

O

Flávio deﬁne o placar
de muita marcação, os so é mobilizar a comunigols saíram apenas no dade descansense para a
s e g u n d o t e m p o , c o m fase estadual e a primeira
Tchando e Flávio, o segun- batalha será para que os
do já no ﬁnal da partida. jogos também sejam realiOutro nome do jogo foi o zados nos estádios Padre
goleiro do Ouro Verde, Au ré l io C anzi e João
Josué, que fez uma defesa Baretta, para isso contam
espetacular cara a cara com o deputado Mauricio
com Marquinhos, quando Eskudlark, para que os
a partida ainda estava no 0 representantes do Extremo-este, Guarani e Ouro
a 0.
Para Rui Mendonça, Verde, possam participar
secretário de esportes de em igualdade de condiDescanso, o próximo pas- ções.

Futsal

Asme vence em Herval do Oeste com gol no ﬁnal
São Miguel do Oeste
Associação São
Miguel de Esportes
(Asme) conquistou
importante vitória neste

A

sábado, ao vencer o Grêmio Falcões, em Herval do
Oeste, por 3 a 2.
O gol da vitória foi assinalado por Jaisson, no

ﬁnalzinho da partida.
Com esta segunda vitória
fora de casa, o time migueloestino subiu para 12 pontos e aumentou considera-

velmente suas chances de
avançar à segunda fase do
returno do Campeonato
Estadual de Futsal da 1ª
Divisão.

14ª Olimpíada Catarinense de Bombeiros acontece
neste ﬁnal de semana
São Miguel do Oeste
12º Batalhão de Bombeiro Militar se prepara para a realização da
XIV Olimpíada Catarinense de Bombeiros que
acontece no Parque de
Exposições Rineu Gransotto, em São Miguel do
Oeste, nos dias 12 e 13.
Na terça-feira, 8, o
Comandante, Major Aldo
José Franz, e os oﬁciais
envolvidos na organização, se reuniram com
representantes da
imprensa local para tratar
da cobertura e divulgação
do evento.
O Comandante explanou sobre a estrutura de
mídia que estará à disposição dos veículos de comunicação. “Teremos jornalistas do Corpo de Bombeiros e voluntários que for-

O

necerão materiais e informações para as mídias.
Queremos divulgar e mostrar o potencial da região
e, certamente, teremos o
apoio da imprensa”,
declara o Major Aldo.
As olimpíadas
A 14ª Olimpíada Catarinense de Bombeiros e
tem como ﬁnalidade a
integração com os Bombeiros Militares e Comunitários de todo Estado de Santa Catarina. O evento contará com 57 delegações,
com um total de 1081 inscritos, além de cerca de
200 pessoas empenhadas
na organização e arbitragem da Olimpíada.
A competição é composta por provas especíﬁcas da atividade de Bombeiro, que são: subida no

cabo de sisal, montagem
de estabelecimento, combate a incêndio com extintores, atendimento préhospitalar, natação e corrida rústica.

Além da confraternização proposta pelo Corpo
de Bombeiros de Santa
Catarina, o evento que é de
entrada gratuita e aberto
ao público.
Foto: Ascom/CB-SMO

