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Rosário do Sul comemorou 

seus 139 anos de 

emancipação com muitas 

atividades entre os dias 13 e 

19 de abril. Caminhada pela 

Paz, encontros, reuniões, 

atividades recreativas, e uma 

série de palestras marcaram 

os eventos comemorativos. No 

domingo dia 19 de abril, 

centenas de desportistas, dirigentes e atletas compareceram no Estádio Centenário onde, 

na oportunidade, ocorreu a Abertura Oficial do Campeonato Citadino 2015. O Prefeito 

Luis Henrique Antonello, acompanhado da 1º Dama Elisa Silva, secretários municipais, 

assessores e convidados, prestigiou o evento que conta com 20 equipes e 900 

desportistas. O Chefe do Desporto da SEDETUR Marco Barreto realizou em seu 

pronunciamento alguns agradecimentos especiais, “Obrigado aos patrocinadores que nós 

apóiam Maninho Bicicletas, Stilos Camisetas, Benett Soluções Visuais, Sacolão das 

Frutas e Show Room Ari Móveis. Este ano foram prestadas homenagens a crônica 

esportiva ao Pedro Aurélio, Alberto Ruffo e Valdoir Borges, 3 grandes ícones do esporte 

Rosariense. A exemplo de outros anos cada categoria tem um homenageado, este ano na 

categoria Juvenil é o Saulo Souza, na categoria 35 Carlos Dornelles, categoria 45 Ângelo 

Mendonça, categoria 50 anos Paulo Cardoso, e na categoria principal Luis Fernando 

Scherer”. Dando continuidade as atividades do evento o Prefeito recebeu em mãos da 

Secretária do Desporto e Turismo Andrea Irion Ribeiro, a camiseta símbolo do 

campeonato e logo após efetuou a Abertura Oficial do Campeonato 2015. A escolha da 

Musa do Campeonato também foi efetuada na Abertura Oficial, 18 participantes 



concorreram ao título. Bruna Dias, 18 anos, representando a equipe da Brigada Militar é a 

Musa 2015, a 1ª Princesa é Lohaine Coelho, 17 anos, representante da Soc. Aliança/ 

Ferroviário e 2ª Princesa Allessa Dummel, 16 anos, representante do Sacolão das Frutas. 

A SEDETUR agradece aos atletas e seus familiares, apoiadores, organizadores, e todos 

que se engajam para que o Campeonato seja realizado com sucesso durante todo este 

ano. 


