
Associação reúne torcedores 
do Grêmio em Tangará da Serra
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JOGOS INTERCOLEGIAIS COPA PIONEIRA

Com ano base 2000, XXIV 
Olimpes terá abertura hoje

Campus Multi Service 
e Bem estar se classificam

Inscrições para competições 
da secretaria seguem abertas

>Esportes06

O Grêmio de Foot-ball 
Porto Alegrense conta 
com uma associação no 
município de Tangará da 
Serra. A sede dos Gremis-
tas de Tangará da Serra 
está localizada na Aveni-
da Ismael José do Nasci-
mento, próximo ao Super-
mercado Big Master.

De acordo com o presi-
dente da associação, Pau-
lo Fontana, a sede repre-
senta a concretização de 
um sonho de criança de 
ter um pedaço do Grêmio 
na cidade em que vive.

“Nós temos o consula-
do do Grêmio aqui e nos-
sa função agora é através 
da associação, associar 
os nossos amigos e fa-
miliares. Futuramente, a 
gente vincula essas pes-
soas ao Grêmio. Faremos 
um plano de sócios e o 
Grêmio entenderá que o 
clube tem uma vida por 
aqui. Então, poderemos 
solicitar produtos para o 
Grêmio estar atendendo 

a nossa demanda aqui”, 
afirmou.

Segundo Paulo, a medi-
da em que a associação for 
atraindo pessoas, ações 
vinculadas diretamente 
ao clube ficam mais fáceis 
de serem realizadas.  

“Poderemos solicitar o 
consulado para estar fa-
zendo eventos e até fazer 
uma parceria com várias 
ações do Grêmio. Por 
exemplo, uma escolinha 
de futebol vinculada di-
retamente ao clube, o san-
gue azul que é outra ação 
onde coletamos sangue 
de torcedores do Grêmio 
e outras ações”, comple-
menta.

De acordo com o pre-
sidente, o prédio da sede 
ainda passará por diversas 
adequações a curto e lon-
go prazo.

“A nossa ideia é estrutu-
rar o prédio para estarmos 
recebendo as famílias, 
tanto esposo e esposa, fi-
lhos, pessoas de idade. 
Então, estamos já fazendo 
e pensando em várias al-
ternativas de poder aten-
der todo o nosso público 

e fazer todos ficarem sa-
tisfeitos”, destaca, ao afir-
mar que entre os planos 
da diretoria da associação, 
estão a reforma dos ba-
nheiros, com a anexação 
de fraldário para crianças, 

entre outras ações.
Nos primeiros meses, a 

associação já tem movi-
mentado os gremistas do 
município. Com estatuto, 
organização e página nas 
redes sociais, a visibilida-

de tem trazido cada vez 
mais tricolores para o lo-
cal.

“Queria convidar as fa-
mílias e os amigos. Nosso 
ambiente é o ambiente do 
gremista, mas é um am-

biente familiar. Nossos 
amigos serão recebidos 
de braços abertos, só não 
pode ser colorado. Infeliz-
mente, colorado não pode 
entrar”, disse Paulo, em 
tom de brincadeira.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Na última quarta, os gremistas se reuniram para ver a vitória do time sobre o Godoy Cruz, pela Libertadores

Começa hoje, 11, a 
24ª edição do Olimpes 
(Olimpíadas do Colégio 
Ipes). Os jogos terão a 
participação de dez es-
colas tangaraenses com 
disputas nas modalida-
des de futsal, vôlei, han-
debol, basquete, xadrez e 
tênis de mesa, nas cate-
gorias masculino e femi-
nino.

De acordo com o 
professor que coordena 
os jogos, João Angelito 
Leite Mendes, neste ano 
haverá pequenas mu-
danças.

“Nesta edição nós 
não vamos ter a tradi-
cional caminhada de-
vido ao tempo e outros 
intempéries. A abertura 
está prevista para come-
çar às 07h30min da ma-
nhã”, pontuou.  

O Instituto Presbite-
riano de Educação Si-
monton completa em 
2017 29 anos de funda-

ção em Tangará da Ser-
ra. O Olimpes faz parte 
de uma série de eventos 
em comemoração pela 
data.

“Além de comemo-
rar o 29º aniversário da 
escola, a gente quer pro-
mover também o esporte, 
incentivar o esporte para 
os jovens do município, 
para que eles não fiquem 

sem fazer nada. A prática 
do esporte é sempre para 
a saúde e para se ter uma 
ocupação melhor”, afir-
mou.  

ESCOLAS PARTICI-
PANTES – João Batista, 
29 de Novembro, Ramon 
Sanches Marques, Ulis-
ses Guimarães, José No-
dari, Pedro Alberto Taya-
no, Atec, Ideal e Ipes.

Teve início na noite da 
última quarta-feira, 09, no 
campo do Módulo Espor-
tivo, a fase de Quartas de 
Final da Copa Pioneira de 
Futebol Society com a rea-
lização de duas partidas.

No primeiro jogo, Dro-
ga Max foi derrotada por 1 
a 0 para a equipe da Cam-

pos Multi Service. Na se-
quência, a equipe da Bem 
Estar/Zebu Espetos elimi-
nou o time da Droga Max 
B, com uma goleada: 5 a 1.

Agora, Bem Estar e 
Campos Multi Service fi-
cam no aguardo dos ven-
cedores dos jogos de hoje, 
que também acontecerão 
no Módulo Esportivo.

JOGOS DE HOJE – 
Hoje, 11, às 19h30, entram 

em campo os times da 
C&L e Santa Isabel. O ven-
cedor desta partida, pega a 
Campos Multi Service na 
semifinal. Na sequência, 
a outra partida válida pe-
las quartas de final coloca 
frente a frente os times da 
Bem Estar/Zebu Espetos X 
House Construtora, quem 
vencer, enfrenta a Bem Es-
tar/Zebu Espetos na fase 
seguinte.

Continuam abertas 
até o dia 18 de agosto 
as inscrições para as 
competições promo-
vidas pela Secretaria 
Municipal de Esportes 
de Tangará da Serra 
para as modalidades 
do futebol de campo, 
futebol society e futsal 
feminino.

De acordo com o 
coordenador de com-
petições da secretaria, 
Cléuvis Fontana (Bo-
cão), a pasta segue à 
disposição dos atletas 
que desejam inscrever 
suas equipes, para o 
esclarecimento de dú-
vidas.

“As inscrições con-
tinuam abertas para o 
Quarentão, para o So-
ciety Cinquentão, para 

o campeonato amador 
de futebol de campo 
aberto e para o futsal 
feminino. Para se ins-
crever, basta estar nos 
procurando na Vila 
Olímpica”, afirmou, ao 
convidar os desportis-
tas tangaraenses para 
que inscrevam suas 
equipes nos campeo-
natos que estão por vir 
agitar o calendário es-
portivo do município.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

>>  Paulo César Desidério
Redação DS

>> Paulo César Desidério
Redação DS
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Competições movimentam em média 400 atletas
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