Mais de mil pessoas assistiram nesse domingo, dia 8, no
ginásio da AABB, em Osório, a
III Copa Osoriense de Boxe.
Mais de 50 atletas das cidades
de Sapiranga, São Leopoldo,
Sapucaia do Sul, Caxias do Sul,
Santa Maria, São Gabriel, Porto
Alegre, Tramandaí, Imbé,
Osório, além de Sombrio, em
Santa Catarina participaram do
torneio de 17 lutas, duas delas
na categoria feminina. Autoridades prestigiaram o evento como
o Prefeito de Osório, Romildo
Bolzan Junior, o vice-prefeito,
Luiz Gomes Anflor, secretários
municipais como Gilmar Luz da
Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer e da Habitação, Elizete
dos Anjos, o vereador Denilson
da Silva, além de um público animado que fez barulho para
torcer pelo seu boxeador.
O ringue foi montado no
centro do ginásio e 800 cadeiras foram colocadas em sua
volta, sendo rapidamente ocupadas no início das lutas por
volta das 16h30min. Uma ambulância ficou de prontidão no lado
de fora e dentro do ginásio dois
profissionais da área da saúde
estavam atentos a qualquer
emergência. Uma das lutas mais
esperadas foi a do medalista de
bronze no brasileiro, pela categoria cadete, Tairone da Silva,
muito aplaudido por todos os
presentes, ele ganhou a luta,
sendo carregado nos ombros
por parte da sua equipe.
A Copa Osoriense foi organizada pela Academia Boa
Forma/Ong Catavento, Federação Riograndense de Pugilismo
e Confederação Brasileira de
Boxe, com o apoio da Prefeitura
de Osório, através da Secretaria
da Juventude, Esporte e Lazer e
ainda dos médicos Primoir

Numa iniciativa da Escola
de Natação Peixinho Azul de
Osório e com o apoio da Prefeitura Municipal de Osório através
da Secretaria da Juventude Esporte e Lazer, acontecerá no dia
22 de novembro o 1º
Aquathlon Peixinho Azul Prefeitura de Osório.
O evento reúne a natação e
a corrida numa mesma prova.
Os atletas disputarão 300
metros natação em piscina e
1.840 metros de corrida nas
ruas em torno da Escola. Poderão inscrever-se para disputar
de forma individual e também
no revezamento, sendo que
este, além do masculino e feminino, terá o misto.
Haverá premiação para todos os participantes, com
classificação geral e por catego-
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Plauto Cruz

Atletas com vice e prefeito

Um dos mais importantes instrumentistas do
Rio Grande do Sul, o flautista Plauto Cruz, está
completando
oitenta
anos nesta semana. Todas
as homenagens e lembranças de sua brilhante
carreira como compositor e instrumentista
serão poucas para retratar a grandiosidade desse
músico que já trabalhou
com quase todos os grandes artistas tanto do RS
como de todo o pais. Parabéns querido amigo
Plauto!

Futsal dos músicos

Morozini e Jorge Pasquoto
que fazem avaliação física dos
atletas que treinam para as
competições de boxe. Os resultados de todas as lutas
podem ser conferidos no site
www.boxergs.com.br. Confira, abaixo, o desempenho dos
atletas de Osório na competição:
Categoria até 60 kg,
estreiante:
2º lugar – Luan
Categoria feminino até 75

kg:

Lutas empolgaran o público

2º lugar – Carine Almeida
Categoria até 60 kg cadete:
1º lugar – Mateus Oliveira
(ganhou a luta no segundo round
por nocaute)
Categoria adulto até 75 kg:
2º lugar – Mateus Godói
Categoria adulto até 69 kg:
1º lugar – Marcelo
Categoria adulto até 91 kg:
1º lugar – Luís (ganhou a
luta no segundo round por nocaute)

Conseguiram jogar
mais uma... a
quarta vez
em oito anos.
No Salão de
Esportes
Colombo jogaram esta
semana os
“atletas da
Rima e dos
Cantadores”.
Como sempre,
nem
todos tiveram preparo
físico para resistir os 60
minutos de aluguel da cancha. Sem falar nos que
“amarelaram” como Cassio Ricardo, Mário Tressoldi, Diego
Pessoa e Henrique Rios que nem compareceram ao jogo.
Pela Rima jogaram DaCostta (5 minutos de suada atuação),
Cattulo, Patrik, Cristian (Cia A3), Julian e Celso Júnior Barrufi;
pelos Cantadores, um time realmente de peso, atuaram
Juliano Gonçalves, Nilton Junior, Adriano Sperandir,
Rodrigo Reis e Carlos (Cia da Música). O Resultado:
Cantadores 21, Rima 19. Foi um bom e divertido jogo. Claro
que tecnicamente não foi lá essas coisas, mas o que fica é a
confraternização, a alegria do encontro descontraído e a
amizade dos músicos.

Falando em Músico

A transição na piscina é observada pelos árbitros

rias, conforme regulamento
da Federação Gaúcha de
Triathlon.
As inscrições são gratuitas e limitadas, e devem ser
feitas na secretaria da

Peixinho Azul até dia 17/11.
O regulamento do evento
está
no
site
www.peixinhoazul.com.br, no
link de notícias.

Dia 22 de novembro é o Dia do Músico e de Santa Cecília, sua padroeira. Para marcar a data, ficou combinado um
quadrangular de futsal-musical entre as grandes equipes do
Julian e Juliano e Só Vanerão, Cantadores/Rima, Cia A3 e
Grupo Chão de Areia. Os jogos acontecerão na segunda dia
23. Depois, um churrasco pra comemorar o Dia do Músico.
O problema é que a equipe do Cantadores/Rima ficará
desfalcada, pois terá que ceder seus atletas para os outros
times.

Dado Wienandts

Ouvi, num CD demo, várias canções compostas e interpretadas por Dado, um músico e programador de rádio que
está radicado em Osório há pouco tempo. Num estilo pop,
Dado Acústico é uma boa sugestão para atuar nos bares que
mantém música ao vivo na cidade

