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ROSÁRIO DO SUL 
 

Na noite da última sexta-feira, 12, 

ocorreu no Ginásio de Esportes 

Ervilhão, a final dos Jogos Municipais 

de Quadra, uma realização da 

Administração Municipal através da 

Secretaria de Desporto e Turismo. Os 

jogos ocorreram desde o dia 27 

de junho, quando houve a solenidade 

de Abertura, desde então, foram 

realizados nas terças, quartas e 

sextas-feiras, competições entre 40 

equipes envolvidas. Segundo a Secretária Municipal de Desporto e Turismo, Andrea Irion 

Ribeiro, esse foi o maior dos eventos esportivos proporcionados na região. “Tivemos a 

participação de equipes de cidades, como de Santana do Livramento, Alegrete e São 

Gabriel, além disso, desportistas de outros municípios também estiveram participando dos 

jogos, as cidades de Santiago, Porto Alegre e São Gabriel, no total foram 

aproximadamente 1.500 atletas envolvidos”. Ainda em entrevista a Assessoria de 

Imprensa da Administração Municipal, Andrea ressaltou a grande participação do público 

durante todos os jogos, “Tivemos dias de frio, de chuva e mesmo assim o público esteve 

presente, torcendo pelo seu time, isso demonstra a qualidade da competição e o 

envolvimento das famílias, o que é muito gratificante. Rosário do Sul hoje é reconhecido 

na região e no estado como um dos melhores Jogos de Quadra proporcionado pelo poder 

público”. Finalizando a entrevista Andrea agradeceu a todos os envolvidos, a sua equipe 

de trabalho, a Diretora da Escola Plácido de Castro, as equipes que participantes, enfim, 

todos aqueles que de alguma forma tiveram envolvimento com o projeto. Este ano os 

homenageados foram quatro desportistas que muito contribuíram no esporte em Rosário 

do Sul, cada troféu que esteve em disputa na competição levou o nome dos seguintes 

homenageados: Eviliano Madruga (handebol), Emogar Gomes (basquete), Deoclecio 

(vôlei) e Antonio Flores (futsal). Logo após as finais dos jogos que estavam em disputa no 



dia, os presentes puderam prestigiar um show de Kaue e Ronaldo. 

 


