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Estadual de Amadores

Ouro Verde enfrentará o Avante
Guarani desistiu de participar da fase ﬁnal e Cometa
foi convidado por ser o 3º colocado da região

Florianópolis
campeão catarinense
de futebol, nãoproﬁssional 2013, será
conhecido através do sistema de confrontos eliminatórios.
Na tarde de 2ª feira
(14), representantes de
sete dos oito clubes classiﬁcados para disputa da
etapa estadual do Campeonato Catarinense de Futebol Não-Proﬁssional 2013,
estiveram reunidos com a
Diretoria da Federação
Catarinense de Futebol, na
sede na entidade, em Balneário Camboriú e optaram pelo sistema de confrontos eliminatórios,
popularmente conhecidos
por “mata-matas”.

O

A etapa estadual ainda

não tem sede deﬁnida, mas
será realizada nos dias 15,
16 e 17 de novembro. O
Guarani de São Miguel do
Oeste, vice-campeão da
Copa Oeste, enviou ofício
desistindo da disputa.
Para compor a dupla do
Oeste, a equipe subsequente na classiﬁcação
ﬁnal da Copa Oeste foi
convidado o Cometa.
Segundo o presidente
da Leoc Angelo Rudimar
Bechi, o Guarani está fora.
Ele explicou que a federação excluiu a equipe, já que
o clube comunicou que participaria do campeonato
apenas se os jogos fossem
na região, não ocorressem
no período de 14 a 17 de
novembro, período da Faismo. Com a saída do Guarani, a federação já entrou

em contato com o Cometa,
que deve ocupar a vaga do
time de São Miguel na disputa e enfrentar o Biguaçu.
O Portal Peperi entrou
em contato com o presidente do Cometa e de acordo com a diretoria, perante
a federação o Cometa está
conﬁrmado. No entanto, o
presidente Casquinha convocou uma reunião extraordinária para o ﬁnal da
tarde de terça-feira (15),
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com os membros da diretoria. O Cometa pediu até
quarta-feira, hoje, para responder oﬁcialmente para a
federação.
Há duas alternativas
para deﬁnir para qual a
cidade sede da etapa estadual, ou será realizada na
Grande Florianópolis, com
jogo em Florianópolis e
Biguaçu, ou será na cidade
de Descanso, no Oeste do
Estado.

Conﬁra os confrontos:
Grupo A – Biguaçu (Biguaçu) X Cometa (Itapiranga)
Grupo B – América (Joinville) X Turvense (Turvo)
Grupo C – Ouro Verde X Avante (Florianópolis)
Grupo D – Caravaggio (Nova Veneza) X Pirabeiraba
(Joinville)
Nas semiﬁnais, os vencedores dos grupos A, B, C e
D se cruzam da seguinte forma:
Vencedor AxB X
Vencedor CxD

Parajasc terá 35 atletas representando o município
São Miguel do Oeste
os dias 22 a 27 deste
mês acontece a etapa
estadual dos Jogos Abertos Paradesportivos de
Santa Catarina. A delegação de São Miguel do Oeste já está se preparando
para representar o município.

N

Os jogos acontecem
em Joaçaba, Herval
D’Oeste e Luzerna reunindo atletas de todo o Estado. A delegação migueloestina, coordenada pelo
assessor técnico desportivo da Secretaria Municipal de Esportes, professor
Marco Antônio Irajá Pereira, viaja na manhã da pró-

xima terça-feira, dia 22.
A Secretaria de Esportes, juntamente com a
Escola Especial Caminho
Alternativo - Apae vão disponibilizar todas as condições necessárias para o
bem-estar, a alimentação
e acomodação dos atletas.
Conforme Marco, os
atletas de São Miguel do

Oeste vão disputar medalhas nas modalidades de
atletismo segmento intelectual, atletismo segmento físico, bocha segmento
intelectual, bocha segmento físico andante,
bocha paraolímpico, natação segmento intelectual,
natação segmento físico e
tênis de mesa intelectual.

