
Prefeita entrega premiação aos vencedores da etapa local do 
Circuito Verão SESC 

Na manhã desta quinta, 23, a Prefeita Zilase Rossignollo Cunha 
entregou em seu gabinete a premiação aos vencedores dos jogos 
do Circuito Verão SESC 2017 realizado na Praia das Areias 
Brancas com o apoio da Administração Municipal através da 
SEDETUR. O investimento do município para a realização dos 
jogos foi de R$ 4.100,00(quatro mil e cem reais). " Quero 
parabenizar a todos e dizer que nossa intenção sempre é fazer 
muito mais, por isso estamos sempre buscando economizar em 
tudo que podemos para que não tenhamos que deixar de investir 
em outras áreas como o esporte por exemplo. Sabemos da 
importância que tem o esporte na formação no caso das crianças, 
além da saúde e integração social, por isso iremos sempre investir 
dentro das nossas possibilidades", destacou Zilase. O professor 
Carlos Madruga também se manifestou e em nome dos atletas e 
dirigentes agradeceu o incentivo por parte da Administração 
Municipal ao esporte. “Só temos a agradecer o município por 
investir no esporte, temos uma praia linda e a prática esportiva é 
permanente, o que é raro acontecer até mesmo nas praias de mar. 
Fica nosso agradecimento pelo comprometimento com o esporte 
visto que Santa Maria não realizou sua etapa alegando problemas 
financeiros e Rosário realizou e com muito exito", destacou o 
professor. 

Vencedores: Vôlei Feminino 

Primeiro Lugar- Nilvane e Luciana  
Segundo Lugar- Letícia e Tainara 

Vôlei Masculino 
Primeiro Lugar- Charles e Pedriano 
Segundo Lugar- Maximiliano e Marcelo 

Futvôlei 
Primeiro Lugar- Luiz Felipe Maidana e Leonardo Santos 
Segundo Lugar-Guilherme Rosa e Matheus Rumpel 

Beach Soccer Masculino 
Primeiro Lugar- Ferroviário 
Segundo Lugar- J.A. Esportes 

Beach Soccer Masculino 
Primeiro Lugar- J.A.Esportes 
Segundo Lugar- Ferroviário. 



Hand Beach Masculino 
Primeiro Lugar- ARE/Sacolão/ Areias Brancas 
Segundo Lugar- Plácido de Castro 

Hand Beach Feminino 
Primeiro Lugar- ARE/Sacolão 
Segundo Lugar- Rosul HFSN Beach. 

 

 
 


