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51 Anos do Torneio de Férias
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O mês de férias em Rio Pomba esteve movimentado na área esportiva com o feliz acontecimento do 51º ano de
fundação do Torneio de Férias, que entrou em sua 52ª Edição, sob a presidência de Mírian Aparecida Toledo Rocha e
vice-presidência de Sávio Alves Goulart. As modalidades esportivas realizaram-se no período de 1º a 26 de julho p.
findo, com disputas no Ginásio Poliesportivo do América Atlético Clube &ndash; Formigão; na Quadra Esportiva da
Escola Municipal São José (jogos Pré-Mirim e Tênis de Mesa) e no Clube Recreativo Caiçaras (Natação, Atletismo e
Futebol Society).
Seus participantes comemoraram com muita alegria e emoção o encerramento do evento no
último dia 22, no Formigão, durante a cerimônia de entrega de Troféus e Medalhas aos vencedores das competições
esportivas. A diretoria, colaboradores e estagiários voluntários tiveram a satisfação de reunir todos os atletas e
convidados para o encontro de confraternização e de aplausos aos que se destacaram nos jogos, aos vencedores por
modalidade e à Campeoníssima do certame &ndash; a equipe do Estrela Vermelha, que com a contagem de 120
pontos conquistou o Troféu Geral e a Taça Rotativa. Classificaram-se em 2º, 3º e 4º lugares, respectivamente, as
equipes Tamoios, com 116 pontos; Vingador, com 75 pontos e Mundial, com 66 pontos.
Campeões por Modalidade *Estrela Vermelha: Natação masculina, Futebol society adulto masculino, Tênis de
mesa masculino, Futsal adulto feminino, Voleibol masculino e feminino e Futsal mirim. *Tamoios: Atletismo masculino
e feminino, Natação feminina, Tênis de Mesa feminino e Handebol masculino e feminino. *Vingador: Futsal adulto
masculino. Saudando aos dirigentes, demais integrantes da diretoria, voluntários, equipes participantes e atletas
vencedores, formulamos votos para que o espírito esportivo continue reacendendo nos corações para o
prosseguimento desse importante certame socioesportivo na comunidade, como forma de fortalecimento, integração e
expansão do esporte rio-pombense. LEGENDA 1 &ndash; Atletas do Estrela Vermelha comemoram vitória
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