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-AABB inaugura Quadra de Tênis -Kaio participa do Campeonato Brasileiro de Mountain Bike -Rio Pomba realiza a II
Corrida de Mountain Bike -5ª Travessia Andarilhos de Rio Pomba
AABB inaugura Quadra de Tênis A Associação Atlética Banco do Brasil, presidida por Francisco Fábio Medeiros,
inaugurou no dia 14 de julho p. findo, a primeira Quadra de Tênis de Saibro da cidade, em formato profissional. O
acontecimento foi assinalado com um Torneio entre atletas de Juiz de Fora, São João Nepomuceno, Viçosa e Ubá, e
com uma deliciosa Feijoada de confraternização. A quadra está em funcionamento com aulas de tênis às segundas e
quartas no horário de 16 às 21 horas, recebendo muita adesão. Kaio participa do Campeonato Brasileiro de Mountain
Bike Com muita perseverança e garra o atleta rio-pombense de Mountain Bike Downhill, Kaio Siqueira (17 anos),
participou em Macaé (RJ) do Campeonato Brasileiro realizado nos dias 27 e 28 de julho p. findo. Kaio, que vinha
treinando forte para essa prova, considerada por ele como uma das mais importantes deste ano, classificou-se em
quarto lugar na categoria rígida. &#8220;Estou satisfeito com o resultado, poderia ser melhor, mas na minha descida
oficial tive alguns erros que me tiraram alguns segundos. Por ser uma competição nacional o nível de atletas estava
muito alto, agora é seguir treinando para as próximas provas e melhorar o resultado&#8221;, concluiu. O atleta está
contando com o apoio da Chekauto, Digo Gás, Auto Escola Império, Bagal Bike e Aracatu Imagens Esportivas.
LEGENDA 1 &#8211; Kaio no pódio é o primeiro à esquerda. Rio Pomba realiza a II Corrida de Mountain Bike Em
parceria com o Torneio de Férias, o Bike Clube de Rio Pomba realizou na manhã de domingo, 4 de agosto, a II Corrida
de Mountain Bike, com largada e chegada no Parque de Exposições e percurso de 32 Km pelas estradas rurais,
passando por Igrejinha, contando com participantes de nossa cidade, Piraúba e Juiz de Fora. Tiveram os melhores
resultados nas três primeiras colocações das categorias, os atletas: - Categoria Elite masculina (acima de 18 anos)
&#8211;Robson Marques Laureto (1h18m18); Eduardo Maciel (1h19m52); e Érick Barros (1h20m05). &#8211;
Categoria Menores de 18 anos masculina &#8211; Kaio Siqueira, 17 anos (1h29m15); Enzo Ronzani, 14 anos
(1h45m53). &#8211; Categoria Municipal (representantes de Rio Pomba); Douglas Camilo, 18 anos (1h23m58); Kaio
Siqueira, 17 anos (1h29m15); e Luís Antônio, 47 anos (1h35m42). LEGENDA 2 &#8211; Vencedores da Categoria
Elite. Crédito: Rodrigo Oliveira 5ª Travessia Andarilhos de Rio Pomba Numa iniciativa da Prefeitura Municipal,
através da Secretaria de Esporte e Lazer, dirigida pelo secretário prof. André Lavorato Aguiar, e do projeto Agita Rio
Pomba, sob a coordenação da profª Mara Pereira Silveira, mais uma vez estava previsto para a manhã de ontem
(sábado, 10) nova aventura nas trilhas de Minas Gerais. Com o apoio do Banco do Brasil, Rabello Supermercado e
Rodrigo Studio, a 5ª Travessia percorreu 18 Km de estrada de chão até a Igrejinha, finalizando-se na fazenda da
andarilha Vilma para o almoço de confraternização.
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