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Retrospectiva: Ciclismo e Bicicross

Ciclismo e bicicross
O ciclismo e o bicicross de Marechal Ron-

don também tiveram grande projeção
nestes últimos anos em. Capitaneados pelos téc-
nicos Renato Rohsler e Wellington Muller, res-
pectivamente, e com o apoio da prefeitura de
Marechal Candido Rondon, através da secreta-
ria de Esporte e Lazer, as modalidades vêm
alcançando ótimos resultados em nível estadual
e até mesmo nacional. No bicicross, além de
sempre figurar nas primeiras colocações do Cam-
peonato Paranaense, a grande notícia este ano
foi a inclusão das atletas Daiane Caroline Inhoa-
to e Maria Tereza Muller no Programa Bolsa
Atleta, do Ministério dos Esportes do governo
federal. Por estarem entre as três melhores do
país em suas respectivas categorias, elas rece-
bem uma bolsa mensal para a dedicação integral
aos treinamentos e competições.

No ciclismo, a dupla Flávio Cardoso e Rafael
Zastrow também tem alcançado excelentes colo-
cações na classe sub-30. Isso sem contar a nova
geração, como por exemplo a dupla Jonatan

Faria e Eduardo Leismann, do medalhistas de
prata nos Jogos Escolares 2011, realizados re-
centemente na cidade de Ponta Grossa.

Outro destaque fica por conta do Grupo Ami-

gos do Pedal, de Marechal Rondon, que sempre
realiza passeios pelo interior da região. Em
2010, inclusive, o grupo foi até o Paraguai para
uma ‘pedalada’ de 90km.

Etapa final regional - 2010
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Retrospectiva: Bocha e Bolão

Bocha
A bocha é uma modalidade muito difundida

em Marechal Rondon e região, e certamente é
uma daquelas em que o companheirismo e a
confraternização se fazem mais presentes.

Apesar do predomínio de atletas mais ‘vetera-
nos’ nas canchas, pode-se perceber que jovens
atletas também começam a praticar e disputar
competições de bocha.

E não são poucas as disputas para os bochófi-
los durante todo o ano. Além do Campeonato de
trios/ Cerveja Bavária e dos Jogos Interbairros, o
Campeonato municipal/ Cerveja Colônia de bo-
cha ocupa boa parte do calendário anual, reunin-
do várias equipes da sede, distritos e vilas de
Marechal Rondon.

Destaque também para a equipe da Prefeitu-
ra de Marechal Rondon/ AACC/ Copagril, que
disputa os Campeonatos Regional e Paranaense,
além dos Jogos Abertos do Parná, sempre alcan-
çando boas colocações.

Bolão
Outro esporte que trouxe muitas alegrias

para o município nos últimos anos foi o bolão. A
grande conquista foi alcançada em 2010, aqui
mesmo em Marechal Rondon, quando as mulhe-
res rondonenses, comandadas pelo treinado
Cláudio Brugnaro, venceram o Campeonato
Brasileiro. Na mesma competição, o seleciona-
do masculino ficou na 3ª colocação. O Olhonabo-
la esteve lado a lado das equipes rondonenses,
atualizando diariamente os resultados e postan-
do várias fotos do evento.

Em 2009, as ‘meninas’ de Marechal Rondon
já haviam conquistado o título paranaense.
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Basquete
O basquetebol é um dos esportes que mais

cresceu no município neste período em que o
Olhonabola está no ar. Com um excelente traba-
lho realizado pelos professores Marcelo Goes, Gui-
lherme Roma e seus monitores, com o irrestrito
apoio da secretaria de Esporte e Lazer, Marechal
Rondon é hoje uma das principais referências do
estado na modalidade, e uma das cinco cidades
que possuem equipes em todas as categorias, desde
o sub-12 até o máster.

Neste, a criação da Associação Rondonense de
Basquete (Aroba), ajudou a alavancar ainda mais
o esporte.

A principal conquista neste período foi o título do
Campeonato Paranaense sub-19, conquistado em
casa, no mês de agosto de 2010. Na final, uma
grande vitória sobre o Círculo Militar/ Dom Bosco,
de Curitiba, por 71 a 68, marcou de vez o ressurgi-
mento do basquete em Marechal Rondon. Como
prêmio pelas ótimas atuações, os jogadores Rafael
Tiziu, Ricardo e Luiz Eduardo, o Dudu, foram
convocados para o Sul-Brasileiro de seleções, defen-
dendo as cores do Paraná.

Outro grande momento aconteceu no dia 9 de
julho deste ano, quando o Colégio Frentino Sackser
sagrou-se campeão da fase final dos 58º Jogos Esco-
lares do Paraná, em Ponta Grossa. A vitória sobre
Astorga na final assegurou o direito dos rondonenses

representaram o estado nas Olimpíadas Brasileiras,
em dezembro, na cidade de João Pessoa (PR).

Mais uma grande conquista foi o vice-campeonato
Paranaense na categoria sub-12, em junho deste ano,
na cidade de Toledo. Foi a primeira vez que Marechal
Rondon disputou uma competição estadual nesta
classe, e de cara ficou com a medalha de prata.

Isso sem contar as participações nos Jogos Aberto,
Liga Oeste, Copa Conesul, Jogos da Juventude e

outras competições de grande nível técnico.
Individualmente, o destaque fica por conta do

atleta William Bunzel, convocado para a seleção
paranaense sub-15, que disputou o Campeonato Bra-
sileiro no mês de abril deste ano, em Anápolis (GO).

Além dele, o técnico Marcelo Góes foi chamado
para comandar a seleção paranaense sub-19, em
reconhecimento ao ótimo trabalho realizado em
Marechal Rondon.

Campeão Liga Oeste Sub-17-2011
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Retrospectiva: Futsal Feminino

Futsal
Feminino

Apesar de o Futsal estar deixando de ser
considerado um esporte masculino, ain-

da vemos e encontramos bastantes dificuldades
quando a modalidade se volta para o público
feminino. Durante esses dois anos e meio no
comando da equipe de futsal feminino de
Marechal Cândido Rondon, posso ressaltar
com convicção que a modalidade está numa
constante ascendência no cenário municipal,
regional e estadual, e estamos trabalhando
para futuramente obter destaque também no
cenário nacional, porque não? Esse é um
sonho que carrego comigo desde que assumi
essa equipe como técnico.

A facilidade aumenta quando tomo de refe-
rência a equipe profissional da Copagril, que no
meu modo de ver abriu as portas de Marechal
Cândido Rondon no cenário nacional e mundial.
Hoje nosso trabalho está sendo valorizado e
reconhecido, e quando eu falo “nosso”, me
refiro ao professor Karl Schmitt e ao respeitado
professor Marcos “Gauchinho” Vila, que foram
de fundamental importância no processo evolu-
tivo da modalidade de um modo geral.

Na verdade, a falta de aceitabilidade, confi-
ança e apoio ao Futsal Feminino foram os mo-
tivos principais para que a modalidade se visse
“parada no tempo”. A partir de 2009, essas
indiferenças começaram a ser deixadas de lado,
pois o apoio por parte da Administração Muni-
cipal Moacir e Cóttica, da Secretaria de Espor-
te e Lazer (Anderson Picolo/José “Spock” Men-

des e posteriormente, Roberto Braatz), e recen-
temente de empresas como Sooro, Scharlão
Tintas, Clínica Veterinária do Ari, Jaclani Es-
portes e Copagril/AACC, que acreditam no es-
porte não só como meio de lazer, mas primordi-
almente, no âmbito social e no seu importante
papel de construir seres humanos dignos de
exercer a função de cidadania.

Quanto mais empresas públicas e privadas
tiverem essa visão, mais fácil e rápido será o
crescimento e o sonho em se ter reconhecimento
no cenário nacional, não só no futsal feminino,
mas também em outras modalidades coletivas e
individuais que merecem destaque em nosso
município. A relação custo-benefício para se
manter uma equipe de futsal feminina de alto
rendimento é muito viável, pois o investimento
é baixo em comparação com a equipe masculi-
na (Copagril) e o destaque e impacto dentro dos
meios de comunicação é praticamente o mes-
mo. Por isso fica o convite para quem tiver
interesse de participar desse Projeto. Apoie o
Futsal Feminino de Marechal Cândido Rondon.
Venha fazer parte desse time!

Para finalizar, gostaria de parabenizar a
competente equipe/família do site “Olho na
Bola” que durante esses dois anos e meio
vêm se destacando e fazendo um magnífico
trabalho dentro do esporte profissional e
amador, e é através deste trabalho que nós
profissionais da área esportiva podemos com
mais facilidade obter o reconhecimento e
valorização, méritos que nos motivam a con-
tinuar trabalhando e produzindo com muito
mais competência.

2009 - 2° Lugar Troféu Difusora/Copagril de Futsal – Adulto

2009 - 2° Lugar Jogos Abertos do Paraná – Assis Chateaubriand
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Retrospectiva: Futsal Masculino

Futsal
Masculino
O site Olhonabola foi lançado no dia da

apresentação da Copagril Futsal para a
temporada 2009, na sede da AACC, e trouxe
boa sorte ao time que viria a conquistar o
título inédito do Campeonato Paranaense
daquele ano.

A Copagril, aliás, desde o início foi um dos
aliados mais próximos do Olhonabola, e jun-
tos continuam a levar o nome de Marechal
Rondon mundo afora. Além do título estadual
em 2009, a campanha inesquecível do vice-
campeonato da Liga Futsal 2010 foi seguida
de perto, inclusive na decisão realizada em
Jaraguá do Sul (SC), quando a Copagril só
parou na Malwee, de Falcão e cia.

Mas não é apenas a Copagril, com as dis-
putas da Chave Ouro, Liga Futsal e Jogos
Abertos, que domina as pautas do futsal em
nosso portal. Por ser um dos esportes mais
praticados na região e com o maior número
de competições, a modalidade certamente é a
quem tem maior visibilidade.

No Troféu Difusora/ Copagril de futsal, uma
das maiores competições do salonismo de todo
o estado, três equipes já foram campeãs desde
a inauguração do site: Nova Santa Rosa, em

2009; Paraná Tintas/ Marechal Rondon, em
2010, e Pato Bragado Futsal, que conquistou o
título da edição 2011 no dia 11 de julho.

Outra competição que tem grande cobertura
é o Troféu Difusora/ Agrícola Horizonte de fut-
sal – Campeonato municipal de Marechal Ron-
don, que reúne cerca de 15 equipes a cada
edição. Em 2009, na 3ª edição, o título ficou
com a Realize Materiais de Construção, que
venceu a Gráfica Líder/ Center Calçados na
decisão, e em 2010 o campeão foi a Equimmaq/
Rondon Perfurações/ G.E. Armações, que der-
rotou Porto Mendes/ Laborde Tintas na final.

Nos Jogos Interbairros, o futsal também é a
modalidade que atrai o maior número de equi-
pes participantes. Em 2010, o Bairro Marechal
Universitário levantou o troféu de campeão, e
neste ano o título ficou com o Bairro Botafogo,
que venceu o Jardim Líder na final.

Além de competições adultas, por diversas
vezes o Olhonabola esteve presente em compe-
tições de categorias de base e também na cate-
goria feminino, como Jogos Escolares, Troféu
Difusora, Jogos Interbairros, Campeonatos In-
ternos, Taça Paraná, Copa Regional, Jogos da
Juventude, amistosos de escolinhas etc.

2009 - Equipe Copagril - lançamento2009 - Equipe Copagril - lançamento2009 - Equipe Copagril - lançamento2009 - Equipe Copagril - lançamento2009 - Equipe Copagril - lançamento

ParanáParanáParanáParanáParaná
Tintas/Tintas/Tintas/Tintas/Tintas/

MarechalMarechalMarechalMarechalMarechal
Rondon, emRondon, emRondon, emRondon, emRondon, em

2010 -Troféu2010 -Troféu2010 -Troféu2010 -Troféu2010 -Troféu
DifusoraDifusoraDifusoraDifusoraDifusora
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Retrospectiva: Voleibol

Voleibol
Certamente hoje o voleibol é uma das modali

dades que mais rendem frutos em Marechal
Rondon. E muito disso se deve ao trabalho realiza-
do pelo Colégio Martin Luther, em parceira com a
secretaria de Esporte e Lazer e o Sicoob. A empresa
Tecsoft também já foi grande colaboradora do
voleibol rondonese

Em praticamente todas as competições que dis-
putam, as equipes feminina, comandado pelo pro-
fessor Claudemiro dos Santos, e masculino, treina-
da pelo técnico Fernando Bonato, terminam entre
as quatro melhores.

Na região oeste, o voleibol rondonense hoje é que
mais se destaca, em campeonatos como a Copa Oeste
masculina e Copa Integração feminina, e rivaliza de
igual com as fortes equipes de Curitiba, Maringá,
Londrina e outras forças do Paraná nas competições
estaduais, como o Campeonato Paranaense, Copa
Paraná, Jogos da Juventude e Jogos Escolares.

Em muitas destes eventos o Olhonabola esteve
presente, mesmo quando aconteceram longe de
Marechal Rondon.

Além das equipes de rendimento, que já renderam
convocações para as seleções paranaenses juvenil em
ambos os naipes, como os atletas Alan Zanata,

Karina Kraulich, Larissa Oliveira e Louise Mergener,
o voleibol ajuda muito na parte social do município.
O Projeto Social ‘Feras do Vôlei’ atende mais de 300
crianças, entre 8 a 14 anos, em sete núcleos espalha-
dos por toda a cidade.

Mais do que procurar novos talentos para compor
as equipes de rendimento, o Feras do Vôlei tem o

objetivo de contribuir na formação de crianças e
jovens que se encontram em situação de risco social.

Não se pode esquecer também a participação do
Colégio Antonio Maximiliano Ceretta, que sempre
forma grandes equipes, principalmente no voleibol
masculino A, representando com muita competência
o município em certames estaduais.
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Copa Bavaria 2011

Faville é bicampeã da Copa Bavária
Pelo segundo ano consecutivo, a Faville/ Schar-

lão Tintas/ Jaclani Esportes é campeã da Copa
Bavária. No domingo (17/07), com muita chuva no
estádio Valdir Schneider, a equipe comandada por
Roberto Nunes venceu novamente o Botafogo/ Jara-
guá Brindes, desta vez por 2 a 1, e conquistou o título
municipal pelo segundo ano consecutivo.

Com a vantagem de jogar pelo empate após vencer
o jogo de ida, no dia 10, por 5 a 1, a Faville iniciou a
partida com Mané, artilheiro do certame, no banco de
reservas, e com Claudinho no ataque. Pelo lado alvi-
negro, o técnico Pilincha não pôde contar com o
goleiro Giovani e o atacante Rafhinha Domingues, que
defendem o TCW na 2ª divisão do Paranaense. No
ataque, a escalação do centroavante Seedorf no lugar
de Zé Colmeia foi uma surpresa.

Na etapa inicial poucas chances de gol foram
criadas. A primeira chance foi da Faville, quando
Muriel chutou, e após bate-rebate, Fabiano e Diego
foram travados pela defesa do Botafogo. Aos 35’,
Muriel cobrou falta na área, e novamente Diego
apareceu livre, mas o camisa 8 da Faville jogou por
cima do gol defendido por Cipó. O Botafogo só foi
assustar o goleiro Maga nos acréscimos, em chutes de
Seedorf e Lulinha, que foram para fora.

Precisando da vitória para levar a decisão à pror-
rogação, o Botafogo tentou pressionar no início do
segundo tempo, e teve boas chances em chutes de Dão
e Tito. Porém, aos 10’, Mané, o artilheiro da compe-
tição e que havia entrado no intervalo no lugar de
Claudinho, cobrou uma falta com categoria e abriu o
placar. Foi o 14º gol do goleador da 2ª Copa Bavária.

Na comemoração, Mané tirou a camisa e recebeu
cartão amarelo do árbitro Leandro Hermes.

Sem se entregar, o Botafogo logo reagiu, e chegou
ao empate aos 13’. Zico levantou na área e Zé
Colméia, que havia entrado há pouco tempo, cabeceou
no canto esquerdo de Maga. Aos 27’, Jean apareceu

bem pela direita e bateu cruzado, mas a bola bateu na
rede pelo lado de fora.

Aos 30’ aconteceu o lance que poderia ter mudado
a história da final. Mané cometeu falta no volante
Zico, e Leandro Hermes considerou que o lance foi para
cartão amarelo, acarretando na expulsão do camisa
10 da Faville. Com um homem a mais em campo, o
Botafogo partiu com tudo em busca da virada, mas aos
40’, em um contra-ataque, Marcio avançou pela es-
querda e chutou cruzado para fazer o gol do título.

Depois foi só esperar o apito final para começar a
festa pelo bicampeonato municipal. Os jogadores não
se importaram com a forte chuva e comemoram muito
a supremacia no futebol amador de Marechal Rondon.

No final, Mané falou sobre a conquista. “A
questão de ser artilheiro eu deixo para trás, estou em
busca de títulos. Parabéns a toda a equipe pela
humildade, dedicação, e nossa equipe é isso. Ano
passado nosso time estava mais forte, e desta vez foi
o aos trancos e barrancos para se classificar, mas
valeu. Quem não ganhou da Faville agora não ganha
mais”, comemorou.

O treinador Roberto Nunes também estava empol-
gado com a conquista. “Dois anos consecutivos nós
buscamos esse título. As outras equipes também
vieram fortes, foi um excelente campeonato, e mais
uma vez na reta final a Faville chegou e buscou o
bicampeonato, e nossa equipe está de parabéns pelo
conjunto. Na final não fizemos um bom jogo porque
recuamos muito, e jogamos com o resultado da
primeira partida na mão. Graças a Deus fizemos 2 a
1 ficamos campeões”, festejou.

Faville/ Scharlão Tintas/ Jaclani Esportes, campeã da Copa Bavária

Botafogo/ Jaraguá Brindes, 2º colocado



Faville 2 x 1 Botafogo
 
LOCAL E DATA - LOCAL E DATA – Estádio

Valdir Schneider – 17/07
 
ARBITRAGEM: Leandro Hermes, Paulo

Beskow e André Franzmann

FAVILLE: Maga; Muriçoca, Diego (Fernan-
do), Marciano e Guilherme (Marcio); Alex, Asso-
lan, Leonardo (Maicon) e Fabiano (Tiago, depois
Coutinho); Muriel e Claudinho (Mané). Técnico:
Roberto Nunes.

 
BOTAFOGO: Cipó; Jean (Felipe), Marcos Sa-

randi, Kleber e Tito; Zico, Dão, Joãozinho (Es-
querda) e Diego (Paulo Niederle); Lulinha e
Seedorf (Zé Colméia). Técnico: Pilincha.

 
GOLS: Faville: Mané e Marcio; Botafogo: Zé

Colméia
 
CARTÃO AMARELO: Marciano e Mané (Favi-

lle); Kleber, Zico e Diego (Botafogo).

25Julho/2010
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Ficha técnica
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Troféu Difusora 2011

Embalado pela torcida, Pato Bragado
conquista o Troféu Difusora 2011

Com o ginásio Bragadinho completamente

tomado, o Super Itaipu/Calçados Beira

Lago/Pato Bragado Futsal venceu a Equimmaq/

GE Armações/ Auto Escola Ila/ Granja Horn, no

tempo normal (6 a 3) e na prorrogação (4 a 1), e ficou

com o título do Troféu Difusora de futsal 2011.

O jogo começou quente, e com pouco mais de

10 segundos, Guma e Tcheco se estranharam e o

árbitro Marcio Sauer mostrou cartão amarelo aos

dois para conter os ânimos. No início, o time

rondonense demonstrou não sentir a pressão do

ginásio lotado e abriu boa vantagem. Aos 4’,

Mané bateu cruzado e Douglas Jacobi apareceu

no meio da área para abrir o placar. Aos 8’, Biro

cobrou escanteio e Bolha mandou para o gol,

aumentando ainda mais a vantagem de quem

poderia empatar para ser campeão.

Mas os donos da casa não se abateram, e

começaram a reação um minuto de depois. Pri-

meiro, aos 9’, Chiquinho mandou uma bomba no

canto esquerdo de Taido. Aos 12’, Biro errou o

corte de cabeça e Maicon chutou forte para

empatar. A virada veio aos 16’, com Chiquinho,

que roubou a bola no meio da quadra e chutou,

contando com a colaboração de Taido para explo-

dir o Bragadinho. Em seguida, Fabiano quase

empatou para a Equimmaq, mas a bola bateu na
trave. No minuto final da primeira etapa, Nico
cruzou da direita, ninguém dentro da área cortou,
e Maicon só teve o trabalho de empurra para
fazer o quarto.

No segundo tempo, a Equimmaq encostou no
placar com gol de Fabiano, após escanteio batido
por Bolha. Mas Pato Bragado não se abalou, a
garantiu a vitória no tempo normal com gols de
Chiquinho, aos 11’, e Dido, de falta, aos 12’.

No tempo extra, mesmo com Pato Bragado
estourado em número de faltas, a Equimmaq não
soube se aproveitar, e quem fez o primeiro foi o
time da casa. Aos 2’, Chiquinho, o nome do jogo,
recebeu na direita após cobrança de falta e bateu
rasteiro para marcar. No segundo, com Paulo de
goleiro-linha, a Equimmaq não se encontrou, e
em sequência, Tcheco e Maicon abriram uma
vantagem praticamente irreversível. Mané ainda
descontou com gol de tiro-livre, mas no final
Maicon sacramentou a vitória e o título com um
gol por cobertura.

Muita festa dentro e fora das quadra marcou
o título bragadense que ficou com R$ 3000,00 de
premiação. Pelo vice-campeonato, a Equimmaq
levou R$ 2000,00.

Pato Bragado 6 (4) x (1) 3 Equimmaq
 
LOCAL E DATA – ginásio Bragadinho –

11/07
 
ARBITRAGEM: Marcio Sauer e Ademir

‘Batata’ Santana
 
PATO BRAGADO: Tio Chico, Tcheco, Dido,

Maicon, Nico, Chiquinho, Gean, Kelvin,
Jonata, Adriano, Emerson, Renato e Dilva-
ne. Técnico: Lui Canabarro.

 
EQUIMMAQ: Taido, Biro, Douglas, Pau-

lo, Guma, Bolha, Paulinho, Fabiano, Mané,
Amarelão, Renatinho, Espícula, Muriel e
Laércio. Técnico: Ronaldo Gonçalves.

 
GOLS: Pato Bragado - Chiquinho (4),

Maicon (4), Tcheco e Dido; Equimmaq:
Douglas, Bolha, Fabiano e Mané.

FICHA TÉCNICA

Equipe Super Itaipu/Calçados Beira Lago/Pato Bragado Futsal Equimmaq/ GE Armações/ Auto Escola Ila/ Granja Horn
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Troféu Difusora 2011

Na disputa do 3º lugar do Troféu Difusora
de futsal, realizada na preliminar da de-

cisão, o Mercedes Futsal/ Loja Silva/ Rainha Su-
permercado venceu por 5 a 2 o Junior Supermer-

Mercedes 5 x 2 Nova Santa Rosa

LOCAL E DATA – ginásio Bragadinho –
11/07

ARBITRAGEM: Miguel Pinheiro, Carlos
Braatz, Valnei Heidrich e Celso Antunes

MERCEDES: Eder, Gauchinho, Giva,
Éderson, Enio, Alexandre, Victor, Bruno,
Alex, Fabiano e Eduardo. Técnico: Valdecir
dos Santos

NOVA SANTA ROSA: Roberto, Rafael
Franken, Tatu, Rafinha, Fofo, Douglas,
Charles e João. Técnico: Edson Góis.

FICHA TÉCNICA

Mercedes fica com 3º lugar
cado/ Zero Grau/ Cerâmica Rodante/ Frigorosa.

 Mesmo desfalcado dos atletas Buti e Janeiro,
Mercedes começou melhor o duelo e abriu o
placar aos 8’, com Gauchinho, que recebeu bom
passe de Giva e bateu cruzado para fazer o único
gol da primeira etapa.

Na segundo tempo, Nova Santa Rosa voltou
disposta a virar o jogo, e conseguiu. O empate veio
aos 11’, com Charles, que driblou Eder e mandou
para as redes. Logo depois, Rafinha recebei na
esquerda e chutou forte para virar o jogo.

Porém o time mercedense não se abateu, e
liderado pelo experiente pivô Giva, foi buscar a
virada. Aos 14’, o camisa passou fácil pelo defen-
sor e chutou forte para empatar. Aos, ele roubou
a bola de Tatu na quadra ofensiva e virou o
marcador. No minuto final, com Nova Santa Rosa
usando o goleiro-linha, Mercedes sacramentou a
vitória com dois gols por cobertura, anotados por
Gauchinho e Giva, fechando a goleada. Com o 3º
lugar, Mercedes faturou R$ 1.000,00 em prêmi-
os. O 4º lugar rendeu R$ 400,00 para Santa Rosa.

Equipe
Mercedes

Futsal/ Loja
Silva/ Rainha
Supermercado
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Futebol
Apaixão do brasileiro também

mexe com as emoções dos torce-

dores de Marechal Rondon e região.

Mesmo sem contar com equipes profissi-

onais, os amantes do futebol puderam

ver nos dois últimos anos o renascimento

do esporte com campeonatos amadores

realizados de forma séria e competente

pelos organizadores e patrocinadores.

Em especial, podemos citar a Copa

Bavária/ Prefeitura de Marechal Ron-

don – Campeonato municipal de futebol,

disputada nos dois últimos anos, com o

bicampeonato da Faville/ Scharlão Tin-

tas/ Jaclani Esportes, e do 1º Troféu O

Presente – Campeonato Regional, en-

cerrado em outubro de 2010 com o título

do Corinthians de Margarida, que derro-

tou o Quatro Pontes/ Basivil na decisão.

O Olhonabola esteve presente em to-

das estas competições, isso sem contar as

participações das equipes rondonenses

em Jogos Abertas, campeonatos regio-

nais, amistosos de veteranos e torneios

de escolinhas.
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