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Campeonato para Menores reúne
mais de 240 atletas
Fotos: Mauro/Ascom/P-Des

Descanso
o último ﬁnal de
semana teve início o
campeonato Municipal de
Futsal para menores,
onde aproximadamente
240 crianças e adolescentes de 5 a 16 anos, divididas em seis categorias,
estão envolvidas na competição.
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No sábado, 26, no turno matutino, os alunos inscritos na categoria sub-10,
nas equipes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
São Paulo, Paraná e Rio de
Janeiro, estiveram no participando de jogos. No
período vespertino, foi a
vez do Futsal feminino,
jogo da categoria sub-12

entre Flamengo e Fluminense e na categoria sub14 entre Joinville e Paysandu. Após foi a vez do
Futsal feminino da categoria sub-6 com alunos de
4,5 e 6 anos de idade do
projeto Descanso Forte no
esporte com jogo com os
meninos do Bugre do Oeste de São Miguel do Oeste.

As 16 h as equipes do
Figueirense, Avaí e Chapecoense da categoria
sub-14 se enfrentaram. No
domingo, 27, Brasil,
Argentina, Uruguai e Paraguai da categoria sub-08,
também realizaram seus
jogos. A competição segue
com novas datas a serem
agendadas.

14º realiza Período de Adestramento Básico
Foto: Ascom/14º R C Mec

São Miguel do Oeste
eve início na segundafeira, 28, o Período de
Adestramento Básico
(PAB) do 14º Regimento
de Cavalaria Mecanizado
(R C Mec), com o ﬁm de
adestrar os militares em
frações constituídas dentro das subunidades.
O exercício é desenvolvido em três jornadas e
abrange áreas urbanas e
rurais dos municípios de
São Miguel do Oeste, Ban-

T

deirante e Paraíso. A atividade conta com o apoio da
população destes municípios, pois além de ocorrer
nas áreas internas do
aquartelamento conta
com propriedades particulares cedidas para a
montagem de áreas de
acampamento, reconhecimento de eixo e posições
de bloqueio. As informações são do Tenente Coronel Curado, comandante
do Regimento.

