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Editorial

T 
ítulos. Não importa se eles valem uma Copa do Mundo ou a hegemonia

no campinho de terra do seu bairro. Para quem levanta uma taça de
campeão fica difícil explicar em palavras o sentimento de cada

conquista, individual ou coletiva, como nos casos do futsal e futebol.

E foi com a mesma emoção que os jogadores de duas equipes rondonenses
comemoraram suas vitórias, com uma diferença de menos de 24 horas de uma
para outra. O dia 8 de novembro de 2013 estava próximo do fim quando o
capitão Caio levantou em pleno ginásio Sergio Mauro Festugatto, casa do arqui-
rival Cascavel, o troféu do bicampeonato da Chave Ouro de Futsal da Copagril/
Sempre Vida, após uma vitória histórica por 5 a 2 diante de quase 3 mil
incrédulos torcedores cascavelenses.

No final da tarde do dia 9 de novembro, foi a vez do capitão Bobô ficar
eternizado na história do EC São Remo/ CTN/ Estrela10/ Romal Madeiras como
o primeiro jogador a levantar uma taça de campeão para o Tricolor da Linha
Guará. O título da Copa Colônia/ Cercar/ Jaclani Esportes/ Yamaha/ Prefeitura
de Marechal Rondon de futebol amador 2013 foi o primeiro em 40 anos de
fundação do São Remo em categorias adultas, e veio após uma goleada por 4
a 0 sobre o Botafogo no estádio Valdir Schneider.

Diante de conquistas tão importantes para o esporte de Marechal Rondon,
seja no futsal ‘profissional’ ou no futebol amador, o site Olhonabola, através de
mais uma edição especial em jornal impresso, presta uma merecida homenagem
a estas duas entidades que engrandecem cada vez mais o desporto local.

Que estas páginas possam ser guardadas com muito carinho por quem as
tiver em mãos, e sirvam como um registro para que a história do nosso esporte
não se perca jamais.

Parabéns Copagril, parabéns São Remo, parabéns campeões!
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Só quem esteve presente no dia 8  de  novembro
no ginásio Sergio Mauro Festugatto, em Casca-

vel, poderá entender completamente o que foi esta
partida. Em uma noite épica, a Copagril/ Sempre Vida
derrotou seu maior rival por 5 a 2, de virada, e
conquistou pela segunda vez na história o título da
Chave Ouro, principal competição do salonismo para-
naense, repetindo o feito de 2009, quando passou
pelo São Miguel na final.

O jogo
Após empate por 1 a 1 no duelo de ida, em

Marechal Rondon, quem vencesse ficaria com a taça.
E ao final dos 40 minutos, os cerca de 50 corajosos
torcedores da Copagril que foram a Cascavel calaram
mais de 2 mil pessoas que abarrotaram o Sergio
Mauro Festugatto.

Como não poderia deixar de ser, o início foi de
muita pressão dos donos da casa, que surtiu efeito
logo aos 2’09’’. Após saída errada com os pés de
Quinzinho, que voltou a ser titular após vários jogos
devido a uma lesão no joelho, Adeirton avançou pelo
meio e chutou forte para abrir o marcador e explodir
a torcida local. A primeira boa chance rondonense

BI-CAMPEÃO!
Copagril conquista Chave Ouro pela

segunda vez em noite histórica

saiu aos 4’, quando Marcio roubou a bola e Diego
chutou para boa defesa de Deivid. Aos 8’, Adeirton
deu um lindo passe de letra para Guilherme, que
chutou cruzado, mas desta vez Quinzinho apareceu
bem para defender. Aos 11’ aconteceu uma sequên-
cia de lances que poderia ter definido a história do
jogo. Após o goleiro rondonense ter seu passe
interceptado, Rafinha chutou de longe e a bola parou
no travessão. Na sobra, Guerra derrubou Issamu na
entrada da área e o árbitro Flavio Marques mostrou
o segundo cartão amarelo para o ala da Copagril,
que ainda cometeu a 5ª falta. Durante 2’, Marcio, Caio
e Alvim conseguiram impedir o segundo gol casca-
velense, mas logo depois que a Copagril voltou a
ficar com cinco atletas, o Cascavel chegou às redes
outra vez. Aos 14’59’’, Issamu ganhou a dividida com
Diego e rolou para Cadini tocar na saída de Quinzi-
nho: 2 a 0 e a impressão que o Cascavel não teria
dificuldades para levantar o tricampeonato seguido,
o 6º de sua história.

Mas foi só impressão, porque aos 15’39’’ o cenário
começou a mudar a favor da Copagril. Cadini fez falta

em Marcio, a 6ª do time da casa. O veterano Marcel
foi para a bola, e assim como aconteceu no jogo de
ida, o goleiro Adi, que entrou apenas para o lance, se
adiantou até a marca do pênalti. Mas desta vez o
árbitro teve peito para mandar voltar. Na segunda
cobrança, Marcel acertou o canto esquerdo alto e
descontou, fechando o placar da primeira etapa.

O gol pareceu ter acordado a Copagril, que voltou
dominando completamente a etapa final. Aos 2’11’’,
mesmo pressionado, Caio conseguiu passar para
Alvim, que ajeitou e mandou de bico no ângulo direito
de Deivid: golaço e festa dos Pinto Loko com o
empate. Vendo que a situação era favorável, Marqui-
nhos Xavier mandou seu time atacar, e a antes impro-
vável virada aconteceu. Aos 3’16’’, Alvim ganhou a
disputa com Gerson e deixou para Rangel, que rece-
beu na entrada da área. Com um toque colocado no
canto direito, o camisa 8 silenciou a torcida local: 3 a
2. Nos minutos seguintes, Gerson, do Cascavel, e
Rangel, da Copagril, pararam em duas grandes defe-
sas de Quinzinho e Deivid.

Percebendo que o título poderia escapar dentro

Copagril/ Sempre Vida comemora o bicampeonato paranaense

Capitão Caio recebe o troféu da Chave Ouro 2013



de casa, os torcedores do Cascavel
aumentaram ainda mais o volume de
seus gritos. Aos 14’, Nei Victor colo-
cou Issamu como goleiro-linha, mas
a tática não surtiu efeito, e quem
voltou a marcar foi a Copagril. Aos
15’26’’, Caio cortou passe de Adeir-
ton na área e a bola sobrou para
Rangel, que chutou de longe para
anotar seu segundo gol, o quarto
dos rondonenses. Não demorou e,
aos 16’53’’, Marcio estava esperto
no lance para mandar de primeira
para as redes o passe errado de Caça
e fazer aquele que seria o último gol
da Chave Ouro 2013.

A esta altura muitos torcedores lo-
cais começaram a deixar as dependên-
cias do Sergio Mauro. Aos gritos de ‘é,
campeão’ e ‘o campeão voltou’, os
fanáticos rondonenses ainda viram
Quinzinho mandar uma bola na trave.
Depois foi só esperar o apito final para
iniciar a festa do bicampeonato.

Após nove partidas seguidas sem
vencer o maior rival, parece que a
Copagril escolheu o momento certo
para vencer e se vingar da decisão de
2012, quando o Cascavel comemorou
o título em pleno Ney Braga.
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Campeões, atletas e dirigentes da Copagril
se emocionam com o título paranaense

Diretoria e comissão técnica da Copagril com o troféu de campeão

Final do jogo, início da festa. Único
meio de comunicação rondonense a

registrar em imagens a conquista do bicampe-
onato paranaense da Copagril/ Sempre Vida
no ginásio Sergio Mauro Festugatto, o site/
jornal Olhonabola acompanhou de perto a
comemoração dos jogadores e da comissão
técnica após a vitória histórica por 5 a 2 sobre
o arqui-rival Cascavel na casa do adversário.

Com um semblante tranquilo ao final da
partida, aparentando um grande alívio com
a conquista, o comandante da equipe, Mar-
quinhos Xavier, se mostrou muito orgulhoso
com o fato de ajudar a colocar mais uma
estrela na camisa amarela da Copagril. “De
maneira nenhuma tudo o que eu fale possa
expressar esse sentimento. A única coisa que
posso dizer é que todas as vezes que tinha
vontade de desistir eu sabia que esse era um
sinal para continuar. Eu devia ir em frente
porque só conseguimos avaliar um trabalho,

consegue mensurar tudo aquilo que a gente
fez quando chega no final. E fomos até o
final. Como sempre falei, na vida tudo é
cíclico, quem vence uma hora perde, quem
perde uma hora vence. A hegemonia do
Cascavel tem sido grande, a gente não havia
ganho nenhum jogo esse ano, só ganhamos
o mais importante, que era para o qual nos
preparamos. Difícil explicar em palavras tudo
o que estou sentindo, mas estou muito feliz
por ter comandado a equipe a mais uma
conquista, e mais uma vez posso me orgu-
lhar em dizer que, quando cheguei, não tinha
nenhuma estrela e hoje temos duas no peito.
É muito legal isso, não é por arrogância ou
prepotência, nem por vaidade, mas é para
brindar um trabalho que é muito sério e
envolve um desgaste sempre muito grande”.

O presidente da Associação Atlética Cul-
tural Copagril (AACC), Jaime Vilani comemo-
rou o fato de a equipe ter conseguido buscar
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Veterano
Marcel com
mais uma
taça no
currículo

tem uma história diferente daqueles de
outros anos. Todos estão de parabéns”.

Entre os jogadores, um dos mais
emocionados era o goleiro Quinzinho,
único jogador que estava na equipe
vice-campeão no ano passado. “É uma
emoção única. Falamos no vestiário an-
tes do jogo que este poderia ser o
último jogo de cada, por que não sabe-
mos quem vai renovar, tem muita gente
com proposta por causa de um bom
que os jogadores fizeram. Enquanto
estive lesionado o João soube suprir
com excelência a minha ausência, então
tenho que agradecer a ele e ao meu
fisioterapeuta, que me tratou em tempo
recorde para eu poder estar apto a
jogar a final e levantar esse bicampeo-
nato, que estava entalado para mim,
pois sou o único remanescente do ano
passado e perdi o título. Ano passado
acho que era mais fácil ganhar pelo
elenco que tínhamos, jogando há quatro
anos juntos, então esse ano a gente
surpreendeu muita gente. Eu falei que
iríamos ganhar na hora certa, e Deus nos
coroou com esse título”.

Quem também não conseguiu segu-
rar as lágrimas foi o capitão Caio, um
dos destaques da equipe em 2013 e que

fez seu último com a camisa da Copagril.
“Dá pra ver no rosto de cada um essa
emoção de conquistar um título tão difí-
cil e tão importante para a cidade de
Marechal e para a Copagril, que é uma
empresa muito séria. Temos que agra-
decer a cada um pelo que fizeram por
nós. Sabemos o quanto foi difícil, nós
trabalhamos demais durante o ano, vo-
cês acompanharam nosso dia-a-dia e
sabem disso. Não desmerecendo o Cas-
cavel, que é uma grande equipe e não à
toa era a última campeã, então agora é
hora de comemorar, agradecer um por
um. Todos foram importantes, desde a
diretoria, comissão técnica e jogadores.
Somos uma equipe e temos que deixar
de lado os objetivos pessoais e pensar
no coletivo. Foi isso que nós fizemos e
tenho a honra de ser capitão desse time
e levantar a taça, e agora temos que
aproveitar para comemorar. É campeão”.

Outro jogador que parecia um inici-
ante que havia ganhado o primeiro título
era o veterano Marcel, atleta mais expe-
riente da equipe e que ainda tem motiva-
ção para seguir em busca de troféus.
“Estou até sem voz. A nossa entrega não
foi só dentro de quadra, foi uma entrega
diária. Eu cheguei na metade da tempo-

a taça que escapou em casa em 2012. “É
gratificante, por que é o resultado do
trabalho de um ano inteiro, com dedica-
ção, comprometimento, e a gente colhe
os frutos agora no final com essa vitó-
ria. Foi realmente brilhante. Ano passa-
do tivemos a mesma decisão, perde-
mos em casa, e este ano viemos Cascavel
buscar essa taça”.

Já o supervisor técnico da Copagril,
Eduardo Santana, fez questão de enalte-
cer o elenco que foi montado pratica-
mente do zero para 2013. “Tenho que
agradecer a Deus pelo ano que passa-
mos, pela confiança da diretoria, patro-
cinadores, do município e todos aqueles
que estiveram envolvidos com nós de
uma maneira ou outra. A comissão técni-
ca, os jogadores, que foram fenomenais
pelo que fizeram durante o ano, que foi
sofrido, pela determinação de cada um,
e a nossa família, que não podemos
esquecer. Agora temos que comemorar.
Deus faz a vida da gente de trás para
frente, e sabe tudo que vai acontecer, e
estava escrito que uma hora ou outra
iríamos chegar, e esse ano merecíamos
ser campeão. Não que nos outros não
merecia, todos que passaram pela Co-
pagril tem uma história, mas esse grupo
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Preparador Ade com os goleiros da Copagril em 2013:
João Neto, Quinzinho e Jhonatan

rada e tinha realmente essa mística que vinha
desde o ano passado, mas tem que trabalhar
no dia-a-dia. A equipe acreditou até o fim e
esse é o ponto positivo. Fizemos um segundo
tempo belíssimo, com espírito de campeão,
e é aquela coisa, a hora que precisou a gente
ganhou. Com todo respeito a equipe de
Cascavel, que era o time a ser batido no
estado, mas desta vez foi nosso. Então fico
feliz em ajudar Marechal a ganhar mais um
título. Em 2011 fizemos uma força grande e
não fomos campeões, mas desta vez posso
dizer que fui campeão pela equipe da Copa-
gril. Agradeço a todos”.

O pivô Diego salientou a força do grupo,
que enfrentou muitos problemas durante todo
o ano, mas não ‘baixou a guarda’. “É difícil
achar palavras para descrever essa emoção.
Tivemos muitas baixas esse ano, sofremos
bastante para chegar aonde chegamos, e
isso nos deu ainda mais força, e graças a
Deus quando conseguimos vencer Cascavel
foi para ficar com o título”.

Já o ala Alisson creditou a conquista ao
fato da Copagril não ter desistido em ne-
nhum momento da decisão, mesmo com
muitas adversidades: “Não tem como expli-
car esse sentimento que estamos passando
agora. Tudo que enfrentamos durante a tem-
porada, aqui o ginásio estava lotado, saímos

perdendo e sabíamos que seria muito difícil.
Mas voltamos para o segundo tempo e nun-
ca deixamos de acreditar no nosso trabalho,
e isso era fundamental, então fomos recom-
pensados. Conseguimos fazer os gols e ser
campeão. Dedicamos essa conquista para
toda a galera de Marechal, que estava mere-
cendo esse título”.

Para finalizar, o jovem goleiro João Neto
agradeceu as oportunidades que teve já em
seu primeiro na equipe. “No meu primeiro
ano esperava jogar pouco e acabei sendo
submetido a algumas situações difíceis, qua-
se todas elas por causa das lesões do Quin-
zinho e fico muito feliz por que pude corres-
ponder. Todos são prova disso, trabalhei, fui
muito dedicado e vou ser sincero, acho que
o Quinzinho merecia ter jogado esse jogo.
Por mais que você fique com aquela sensa-
ção de que quer jogar, todo mundo que
participar da final, mas ele merecia. Estou
com ele desde o começo do ano e vejo o
quanto esse cara está sofrendo com esses
joelhos. Deus é muito bom, preparou a hora
certa, ele conseguiu voltar, fazendo fisiotera-
pia até nos domingos, e foi recompensado.
Me sinto muito responsável por esse título
também, e não tenho palavras para agrade-
cer a oportunidade que foi me dada, e espero
conseguir muitos título em Rondon ainda”.
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Para chegar ao bi-campeonato paranaense, a
Copagril/ Sempre Vida disputou 30 jogos, em

uma campanha que começou no dia 16 de março e
terminou em 8 de novembro. No total, o time comanda-
do pelo técnico Marquinhos Xavier venceu 17 partidas,
empatou cinco e perdeu oito vezes. Os rondonenses
marcaram 82 vezes e sofreram 58, um saldo 24 gols.

Embora tenha atuado em apenas 12 jogos na
competição, o artilheiro da Copagril na Chave Ouro
2013 foi o ala Murilo, que anotou 11 gols antes de se
transferir para o futsal russo.

Confira todos os resultados da Copagril na Chave
Ouro 2013, os artilheiros da equipes e a classificação
final da competição:

A trajetória do título: os números
da Copagril na Chave Ouro 2013

1ª FASE
16/03   Marreco/ Francisco Beltrão 2 x 6  Copagril

20/03   Copagril 3 x 2  São Lucas/ Paranavaí

23/03   Copagril 2 x 1  Guarapuava

27/03   Pato Futsal 4 x 2  Copagril

04/04   Maringá 3 x 0  Copagril

06/04   Umuarama 3 x 2  Copagril

10/04   Copagril 4 x 2  Ivaí EC

17/04   Copagril 2 x 2  Campo Mourão

08/05   Foz Cataratas 1 x 6  Copagril

14/05   Copagril 1 x 0  Keima/ Ponta Grossa

05/06   Copagril 4 x 3  Quedas

13/06   ACF Cascavel 2 x 1  Copagril

25/06   Foz Futsal 5 x 2  Copagril

03/07   Copagril 0 x 2  Cascavel

2ª FASE

QUARTAS-DE-FINAL

SEMIFINAL

FINAL

ARTILHEIROS

31/10 - Copagril  1 x 1  Cascavel
08/11 - Cascavel  2 x 5 Copagril

11/10 - Copagril 2 x 2  Umuarama
19/10 - Umuarama 2 x 6 Copagril

Marcel 04
Marcelo Paulista 03
Henrique 02
Guerra 02
Thiago Rodrigues 01
Michel 01
João Neto 01

Murilo 11
Alvim 10
Diego 09
Caio 08
Thales 06
Rangel 06
Alisson 06
Marcio 05

CLASSIFICAÇÃO FINAL DA CHAVE OURO 2013

21/09 - Marreco 2 x 2  Copagril
30/09 - Copagril 3 x 2  Marreco

06/07 - Foz Futsal 0 x 3  Copagril

12/07 - Copagril 3 x 1  Keima/ Ponta Grossa

31/07 - Cascavel 4 x 1 Copagril

03/08 - Copagril  1 x 0  Quedas

10/08 - Copagril  7 x 3  Foz Futsal

24/08 - Keima/ Ponta Grossa 0 x 1  Copagril

03/09 - Copagril 2 x 3  Cascavel

05/09 - Foz Cataratas 1 x 4  Copagril

12/09 - Copagril 6 x 3  Foz Cataratas

14/09 - Quedas 0 x 0  Copagril

CAMPEÃO COPAGRIL/SEMPRE VIDA
Vice-Campeão Cascavel
3.º   Lugar Umuarama
4.º   Lugar Keima/ Ponta Grossa
5.º   Lugar Oppnus/ Maringá
6.º   Lugar Campo Mourão
7.º   Lugar  Marreco Futsal/ Francisco Beltrão
8.º   Lugar Araupel/Quedas Futsal
9.º   Lugar Pato Futsal
10.º Lugar Foz Futsal/Midi Japan
11.º Lugar Associação Cascavelense de Futsal
12.º Lugar Foz Futsal Cataratas
13.º Lugar Poker/Agrária/Guarapuava Futsal
14.º Lugar São Lucas/ Paranavaí
15.º Lugar Ivaí Esporte Clube

Em 30 jogos na Chave Ouro, Copagril venceu
17 partidas, empatou cinco e perdeu oito vezes
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O artilheiro da Copagril na Chave Ouro 2013
foi o ala Murilo, que anotou 11 gols
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A festa não tinha hora para acabar. A comemo-
ração pelo bicampeonato paranaense, con-

quistado de maneira inesquecível com a goleada por
5 a 2, diante do Cascavel, na casa do rival, começou
ainda na quadra do ginásio Sergio Mauro Festugatto,
continuou no ônibus durante o trajeto de cerca de
100km entre as duas cidades, com os jogadores
cantando, bebendo a merecida ‘gelada’ e festejando
o título, terminou com uma recepção que deverá ficar

Uh, é chafariz! Torcedores recebem os campeões
com festa na chegada a Marechal Rondon

Jogadores agradecem o apoio dos
rondonenses que foram até Cascavel

gravada na memória destes jogadores que já estão
marcados história da Copagril.

Já no portal da cidade, centenas de torcedores
aguardavam a delegação rondonense para celebrar
e parabenizar cada um dos responsáveis por dar
mais essa enorme alegria à comunidade rondonense.
No momento em que o técnico Marquinhos Xavier
desceu trazendo consigo o troféu da Chave Ouro,
delírio total. Embalado pela torcida organizada Os
Pinto Loko, jogadores, dirigentes e torcedores co-

muns se abraçavam e bradavam pelo mesmo motivo.
Em seguida, uma carreata que parou o centro de

Marechal Rondon já na madrugada de sábado (09/11),
seguiu pelas principais ruas da cidade, e terminou com
um banho de chafariz na esquina das avenidas Maripá
e Rio Grande do Sul, que literalmente ‘lavou a alma’ de
todos os amantes do futsal rondonense. Cantando o
hino do município em uma só voz, os jogadores, cada
um vindo de um canto do país, pareciam ali serem
legítimos filhos de Marechal Rondon.

Torcida Os
Pinto Loko
comemorou
muito mais

um título da
Copagril



Festa pelo título teve direito a banho de chafariz no
centro de Marechal Rondon
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“Esse foi um título muito importante e coroa uma parceira que existe
com a empresa Copagril, através da AACC, no qual a gente faz um
trabalho com as categorias menores. Também há um apoio no esporte
com essa parceria para o bolão masculino e feminino, na bocha e também
no ciclismo, então quando se tem um título dessa importância você
consegue angariar mais crianças que ficam com vontade de fazer
esporte, principalmente o futsal, mas também outras modalidades que
nós citamos. Um título sempre é motivador para a cidade e acaba criando
um bem-estar, e na condição em que foi conquistado acaba atraindo mais
energia, acreditando que no esporte tudo é possível. Nós entendemos
ser de maior relevância o trabalho social que é feito através da nossa
parceira, mas quando ocorre um título desses que foi alcançado pela
Copagril, para nós que somos parceiros realmente acaba tornando o
trabalho até mais fácil de ser feito”.

Com a palavra....

Roberto Braatz, secretário de
Esporte e Lazer de Marechal

Cândido Rondon
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“Obter uma vitória é sempre uma emoção! Para o Sempre Vida não
é diferente. O título alcançado pela Copagril emociona, dá credibi-
lidade para o time, demonstra resultados e valida os esforços feitos
no decurso do ano, tanto pelos jogadores quanto pela comissão
técnica. É uma experiência mágica, que se reflete também na marca
dos patrocinadores, pois os mesmo acabam sendo entendidos como
um dos meios de alcançar esse momento de alegria, de emoção e de
realização. Além disso, reforça a imagem importante de que esporte
também é saúde!

As pessoas gostam muito de resultados. A conquista do título
reforça a motivação em continuar a parceria e o patrocínio, porém não
é a única razão que faz com que o Sempre Vida mantenha tal patrocínio.

A parceria entre a Copagril e o Sempre Vida tem quase cinco
décadas e patrocinar o time é uma forma de retribuir e valorizar esta
relação comercial sólida que existe. E este incentivo ao time vem
ocorrendo desde que a Copagril decidiu iniciar o projeto do Futsal!
Marcas fortes associadas produzem bons resultados, ainda mais se
mantiverem os princípios de respeito, solidariedade e reciprocidade
que a Copagril e o Sempre Vida tem em sua parceria, durante todos
estes anos!”

Ana Carolina Seyboth, diretora
do Sempre Vida, patrocinador

máster da Copagril Futsal
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Atletas e dirigentes da equipe Copagril/Sempre Vida/
Marechal Rondon visitam autoridades municipais

As comemorações do título do
campeonato paranaense de fut-

sal, chave ouro, continuam em Mare-
chal Cândido Rondon. O time da Copa-
gril/Sempre Vida/Marechal Rondon
conquistou na sexta-feira passada (08)
o bicampeonato paranaense no futsal,
depois de vencer o seu maior rival
estadual, o Cascavel,  por 5 x 2, na casa
do adversário.

A torcida rondonense reconhecen-
do o esforço dos atletas e dirigentes
recepcionou a equipe, ainda na noite de
sexta-feira, no portal e nas ruas da
cidade. Os atletas também participa-
ram de carreatas e outros eventos.

No dia 12 de novembro o melhor
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Prefeito Moacir
recebeu uma
medalha da
equipe campeã e,
em conjunto com
o vice-prefeito
Silvestre Cottica,
entregou uma
lembrança do
município aos
dirigentes e
atletas da equipe,
como ao técnico
Marquinhos
Xavier

time do Estado esteve na prefeitura
rondonense onde foram recepciona-
dos pelo prefeito Moacir Froehlich, vice-
prefeito Silvestre Cottica, primeira-dama
Maria Cleonice, secretário de Esportes
Roberto Braatz, demais secretários e
servidores públicos.

Representando a Copagril estive-
ram o vice-presidente Elói Podkowa, o
presidente da Associação Atlética Cul-
tural Copagril (AACC), Jaime Vilani, diri-
gentes da equipe da Copagril Futsal,
como o técnico Marquinhos Xavier,
demais integrantes da comissão técni-
ca e atletas da equipe.

O objetivo da visita foi de agradecer
ao poder público pelo apoio oferecido

a equipe, através da parceria com a
AACC. Esta parceria possibilita atender
cerca de 700 atletas nas categorias de
futsal, ginástica rítmica, bocha, bolão
masculino e feminino e no ciclismo.

O presidente da AACC, Jaime Vilani,
enalteceu a importância da parceria
com o poder público municipal. “Vie-
mos agradecer ao prefeito e vice-pre-
feito pela parceria cujo convênio assi-
namos no início do ano. Essa parceria
possibilita atender grande número de
atletas, especialmente crianças e jovens
das escolinhas de base. Quanto ao
futsal, é uma forma de divulgar o muni-
cípio e a Copagril em todo o Brasil. A
conquista do bicampeonato estadual é
dividida com toda a população rondo-
nense e aos gestores do município”.

O prefeito rondonense agradeceu a
visita e parabenizou atletas e comissão
técnica pelo esforço e dedicação des-
prendido por todos. “O poder público
conta com várias parcerias para atender
crianças e jovens em seu período de
formação. O esporte tem um papel muito
importante neste processo. A parceria
com a AACC, assim como com outras
entidades do município, tem gerado
bons frutos, pelo número de atletas que
são atendidos e pelos resultados em
competições. O futsal também é muito
importante, pois serve de exemplo aos
jovens e divulga o nome do município.
Parabenizamos a todos pela conquista”.

Assessoria Prefeitura de
Marechal Rondon

Registro oficial da visita ao paço municipal rondonense
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Com seis renovações e sete contratações, Copagril
trabalha na montagem da equipe para 2014

Visando a próxima temporada, a direção da Copa
gril/ Sempre Vida, através do supervisor técnico

Eduardo Santana, confirmou até o dia 3 de dezembro,
data do fechamento desta edição, a contratação de sete
jogadores que irão reforçar o elenco rondonense em 2014,
ano em que o time de Marechal Rondon terá pela frente
pelo menos três importantes competições em seu calen-
dário: a Taça Brasil de Clubes, a Chave Ouro e a Liga Futsal.

Estes atletas chegam para suprir a saída de pratica-
mente metade do plantel que conquistou a Chave Ouro
2013, seja por dispensas ou propostas de outras equipes,
como nos casos do ala Caio e do pivô Diego, que deverão
jogar pelo Jaraguá em 2014. Além deles, Rangel, Marcel,
Alisson, Henrique, Thiago Rodrigues e Cleiton não irão
mais vestir a camisa da Copagril.

Por outro lado, seis campeões paranaenses em
2013 serão a base que Marquinhos Xavier terá à dispo-
sição no ano que se aproxima: os goleiros João Neto e
Quinzinho, o pivô Marcio, o fixo Marcelo Paulista e os
alas Alvim e Guerra.

Conheça um pouco mais dos atletas que chegarão
para jogar em Marechal Rondon:

RODRIGO CARREIRA RO-
DRIGUES – MAÇARICO

O mais experiente dos novos
reforços da Copagril tem 34 anos
e uma longa trajetória no futsal do
Paraná. Carioca de nascimento,
Maçarico já atuou em equipes
como o Vasco da Gama, Anápolis
e até no futsal de Portugal. Em solo paranaense, o ala foi
um dos destaques do São Miguel na temporada de 2009,
ano em que a Copagril conquistou seu primeiro título
estadual na decisão contra o Amarelinho do Oeste. Em
seguida, foi nome constante nas equipes de Foz do Igua-

çu, onde esteve até este ano. Jogando pelo Foz Cataratas,
Maçarico fez dois gols na Chave Ouro deste ano.

DANIEL ALVES DOS SANTOS
JÚNIOR – DANIEL

Pivô de estilo clássico, daque-
les que jogam de costas para o gol
e incomodam a defesa adversária,
Daniel tem na força física um de
seus principais atributos. Catari-
nense de Joinville, Daniel se desta-
cou nos anos de 2010 e 2011 atu-
ando pelo Paraná Clube. De lá, se
transferiu para o Cascavel, onde

conheceu de perto da rivalidade com a Copagril. Esperan-
ça de gols do time rondonense para 2014, Daniel teve uma
média apenas razoável em 2013 com a camisa do Casca-
vel: fez sete gols no Estadual e três na Liga Futsal.

MARCIO JOSÉ GAR-
CEZ – MARCIO

Outro jogador com mui-
ta experiência, Marcio, hoje
com 31 anos, retorna ao fut-
sal paranaense, onde con-
quistou quatro vezes o título
da Chave Ouro no início de
sua carreira, entre 1998 e
2001, jogando pelo São Mi-
guel e pelo Foz Futsal. Atu-
ando pelo clube de sua ter-
ra natal, Marcio foi um dos destaques do Florianópolis
na campanha que levou a equipe da capital catarinense
até a semifinal da Liga Futsal em 2011. Este ano, Marcio
teve outra boa participação na Liga, com 10 gols anota-
dos em 24 partidas.

ARTHUR BARASUOL DE OLI-
VEIRA – ARHUR

Um dos principais nomes dessa
primeira leva de reforços, o fixo tem
23 anos e uma carreira promissora
pela frente. Filho do renomado técnico
PC Oliveira, Arhur, gaúcho de Caxias
do Sul, tem uma qualidade técnica rara
para jogadores de sua posição. Desde
2010 atuando pelo Corinthians, Ar-

thur fez parte do time paulista nas quatro eliminações con-
secutivas na fase semifinal da Liga Futsal, inclusive em 2010,
quando a Copagril calou o Parque São Jorge lotado com o gol
de Renan e menos de 2 segundos para o fim.

LEONARDO DOS SANTOS
COSTA – LÉO COSTA

Pouco conhecido do torcedor pa-
ranaense, o ala de 23 anos fez prati-
camente toda sua carreira no futsal
de São Paulo. Antes de chegar ao
Marreco de Francisco Beltrão, onde
atuou entre junho e setembro deste
ano, Léo Costa jogou em várias equi-
pes do interior paulista. Como curio-
sidade, Léo Costa fez no dia 30 de setembro sua última
partida pelo Marreco justamente diante da Copagril, no

ginásio Ney Braga, em uma verdadeira
batalha que terminou com uma vitória
de por 3 a 2 do time rondonense.

RODRIGO ALMEIDA FERREIRA
DOS SANTOS - MANCHA

Jogador experiente, o pivô Man-
cha jogou em 2013 pela Assoeva, de
Venâncio Aires, onde marcou seis gols

na Liga Futsal. Muito rodada no futsal brasileiro, Mancha
também já atuou e equipe como o Poker e Botafogo,
ambos do Rio de Janeiro, Garça (SP), Foz Futsal (PR) e
Atlântico de Erechim (RS). Com 33 anos, Mancha será um
dos atletas mais experientes do grupo comandado por
Marquinhos Xavier em 2014.

MARLON OLIVEIRA ARAÚJO -
MARLON

Fixo habilidoso, disputou a Chave
Ouro 2013 com a camisa 10 do Keima
Futsal, de Ponta Grossa, sendo o prin-
cipal goleador na equipe que termi-
nou em 4º lugar na competição esta-
dual, com 11 gols marcados. Prestes a
completar 26 anos, o gaúcho de Porto Alegre já tem uma
grande trajetória no futsal nacional, tendo atuado em
duas das maiores potências do Brasil, como a Intelli/ Or-
lândia, entre 2010 e 2011, e Carlos Barbosa, em 2012.

Goleiros: (Quinzinho e João Neto – remanes-
centes)

Fixos: Marcelo Paulista (remanescente), Arthur
(ex-Corinthians) e Marlon (ex-Ponta Grossa)

Alas: Alvim e Guerra (remanescentes), Marcio
(ex-Floripa Futsal), Maçarico (ex-Foz Cataratas) e Léo
Costa (ex- Marreco)

Pivôs: Marcio (remanescente), Daniel (ex-Cas-
cavel) e Mancha (ex-Assoeva).

Com a confirmação destes sete novos
atletas, o elenco da Copagril/ Sempre

Vida para 2014 já tem 13 nomes
confirmados (até 03/12):
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Após a mudança praticamente
total do elenco que havia aca-

bado de perder em casa o título da
Chave Ouro 2013 para o Cascavel
(apenas o goleiro Quinzinho e o ala
Thales, que saiu no meio desta tempo-
rada, foram os remanescentes), era
difícil encontrar alguém que apostaria
no sucesso da equipe comandada pelo
técnico Marquinhos Xavier já no pri-
meiro ano com este novo elenco.

Mas quem esteve no dia 28 de
janeiro de 2013 na sala de reuniões da
Associação Atlética Cultural Copagril,
irá se lembrar que pelo menos uma
pessoa, mesmo sem ainda ter visto a
nova equipe em quadra, acreditava
que a Copagril teria condições de
levantar o título da Chave Ouro em
2014. Este era o Diretor-presidente
da Copagril, Ricardo Silvio Chapla,
que naquele dia recepcionou os no-
vos atletas e colocou para eles uma
meta que naquele momento se mos-
trava audaciosa: conquistar o título
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Para presidente da Copagril, título não foi surpresa:
“colocamos metas para os atletas e conquistamos”

paranaense e chegar pelo menos na
semifinal da Liga Futsal.

Na competição nacional, o time
rondonense fez uma boa campanha,
mas parou nas quartas-de-final diante
da Krona/ Joinville. No estadual, po-
rém, Marquinhos Xavier e seus co-
mandados conseguiram trazer pela
segunda a Marechal Rondon o troféu
de campeão da Chave Ouro.

Com o quadro que mostra a festa
dos jogadores e comissão técnica após
o título conquistado de maneira histó-
rica diante do Cascavel, com a vitória
de virada por 5 a 2 em pleno ginásio
Sergio Mauro Festugatto, sobre a
mesa de seu escritório, Ricardo Cha-
pla falou ao jornal Olhonabola sobre
essa conquista. Confira:

Valorização
da marca

“Em primeiro lugar nosso objetivo
é poder contribuir com a sociedade
aqui da nossa região com a nossa

equipe de futsal. É importante termos
o futsal profissional para que nossas
crianças possam se espelhar e se
motivar a praticar o esporte. A divul-
gação da marca Copagril através de

um título deste porte é um assunto
que é importante, ficamos felizes por
estar à frente com a nossa marca, mas
tudo isso é uma soma que temos
planejado em cima do futsal”.

"É importante
termos o futsal

profissional
para que

nossas
crianças

possam se
espelhar e se

motivar a
praticar o
esporte"
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Metas ‘quase’ todas
alcançadas

“Não é que esse ano tenho sido
feito uma reformulação, são coisas do
esporte como hoje é praticado no
Brasil e no mundo, as equipes buscam
alternativas, e nós também. Então den-
tro do que foi planejado, estabeleci-
do, essa conquista estaria dentro do
normal porque quando formamos essa
equipe a gente colocou metas para
eles, que queríamos ser campeões
paranaenses e chegar entre o quatro
na Liga Futsal. Não conseguimos che-
gar ao objetivo na competição nacio-
nal, mas conquistamos o título esta-
dual, então acho que o trabalho que
foi executado no decorrer do ano
junto pela nossa equipe técnica foi
bem feito e com isso alcançamos os
resultados positivos. Então diria que
não foi uma surpresa para nós porque
pretendíamos isso e conquistamos”.

Planejamento
para 2014

“Tudo sempre é trabalhado para
podermos ter um grupo de atletas
com condições para se ter uma boa
equipe e assim alcançarmos resulta-
dos positivos. Claro que a nossa é

expectativa é uma, mas também sabe-
mos que nem sempre vai acontecer.
Alguns acham que porque nós quere-
mos, vamos ganhar, e não é bem
assim, no esporte se ganha e se per-
de. Às vezes mesmo com atletas com
nomes de peso não se consegue o
resultado, inclusive vimos isso agora
com equipes que fizeram verdadeiras
seleções e não chegaram ao título,
como na Liga Futsal. Então o que vale

é o trabalho do dia-a-dia da comissão
técnica e de toda a estrutura que se
tem, e os atletas aderirem aquilo que
é orientado e conseguir executar den-
tro de quadra aquilo que se pretende,
se planeja e se treina. Os resultados
são alcançados assim, com muito tra-
balho, união, treinamento e com muito
comprometimento, especialmente dos
jogadores. Esperamos que para 2014
possamos ter um grupo comprometi-

do como esse que foi em 2013. Boa
parte do elenco irá ficar (os goleiros
João Neto e Quinzinho, o pivô Marcio,
o fixo Marcelo Paulista e os alas Alvim
e Guerra renovaram serão os rema-
nescentes para 2014), isso já é um
caminho andado, e que os outros que
vierem a se somar a esse grupo pos-
sam se comprometer e com isso con-
quistar mais resultados positivos, e é
isso que esperamos”.

Na apresentação da equipe, em janeiro, Ricardo Chapla traçou as metas da temporada para os novos jogadores
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Incontestável. Desta maneira, o EC
São Remo/ CTN/ Estrela10/ Romal

Madeiras conquistou no dia 9 de no-
vembro o título da Copa Colônia/ Cer-
car/ Jaclani Esportes/ Yamaha/ Prefei-
tura de Marechal Rondon de futebol
amador. Com uma goleada por 4 a 0
sobre o Botafogo/ Opus Serigrafia e
Brindes, no estádio Valdir Schneider,
o Tricolor da Linha Guará conquistou
de maneira invicta seu primeiro título

Copa Colônia: São Remo conquista primeiro
título na história de maneira invicta

da categoria adulto no futebol ama-
dor em seus 40 anos de história. Até
hoje, o São Remo havia levantado
troféus de campeão apenas nas cate-
gorias de base.

Nas 17 partidas disputadas, o time
comandado pelo técnico Edvaldo Sou-
za obteve 12 vitórias e cinco empates,
tendo marcado 55 gols (o melhor da
competição) e sofrido 18, saldo positi-
vo de 37 gols.

O jogo
Após empate no confronto de ida

por 2 a 2, o vencedor iria sair com a
taça. Uma nova igualdade levaria o
duelo para os pênaltis, mas passou
longe de isso acontecer. Dominando as
ações desde os primeiros movimen-
tos, o Tricolor foi superior ao Fogão
durante toda a partida. O primeiro gol
saiu aos 16’. Marcelo Basi cobrou falta
na área, Yuri desviou e Tito, quase em

cima da linha, tocou para o gol e abriu
o placar. O segundo do São Remo saiu
aos 33’. Em um contra-ataque que
iniciou com Leandro Ferreira, a bola
passou por Neguinho e Assolan, que
fez linda jogada e serviu Paraguaio.
Este recebeu livre na área e bateu
cruzado, e a bola ainda tocou no poste
antes de entrar.

O segundo tempo começou da mes-
ma maneira que terminou o primeiro,

Em pé - Edvaldo Souza, Fabio, Bobô, Yuri, Juliano, Afonso, Léo, Jean Model, Severo, Marcelo Basi, Taido e Rogério Grenzel; agachados -
Dilo, Assolan, Marcinho, Roni, Leandro, Tito, Paraguaio, Vanderlei Basi, Neguinho, Luã e Eder Melo



Vice-campeão: Botafogo/ Opus Serigrafia e Brindes

com o São Remo absoluto na partida,
tanto que o goleiro Guilherme foi o
destaque do alvinegro na partida. Mas
aos 16’ ele não salvou. Após outra
cobrança de falta de Marcelo Basi, Afon-
so se antecipou ao goleiro e desviou de
cabeça para fazer o terceiro. Aos 32’,
em um contra-ataque, Afonso tabelou
com Marcelo Basi e apareceu livre na
área para fazer seu segundo gol, o
quarto do São Remo.

Com o placar liquidado, nos minu-
tos finais o técnico Edvaldo Souza apro-
veitou para colocar todos os reservas
em campo. Depois foi só esperar o
apito final para iniciar a festa do título
municipal de 2013. Um dos mais felizes
com a conquista, não seria para menos,
era o atacante Neguinho. “Primeira-
mente tenho que agradecer a diretoria
que fez o convite para eu vir represen-
tar o São Remo, e acho que desde o
início do campeonato conseguimos
montar uma grande equipe, com óti-
mos jogadores, e no final esse título foi
mais que merecido. Somos campeões
invictos e graças a Deus consegui fazer
os gols, ser artilheiro e ajudar a equipe
a conquistar o título”, comemorou o
artilheiro da Copa Colônia com 15 gols.
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FICHA TÉCNICA – São Remo 4 x 0 Botafogo
LOCAL E DATA - estádio Valdir Schneider - 09/11/13
ARBITRAGEM: Dirceu Comin, Carlos Braatz, Paulo Beskow e Valnei Heidrisch

BOTAFOGO: Guilherme; Geada (Nei), Cope, Esquerda (Paulo Martins) e Maicá (Welington, depois Giva,
depois André); Léo, Tinho (Cristiano), Zé Elias, Fabiano e Maninho (Fumaça); Zé Colmeia. Técnico: Mario Ferrari

SÃO REMO: Taido (Fabio); Roni (Afonso, depois Vanderlei Basi), Yuri, Juliano (Severo) e Tito (Marcinho); Bobô
(Dilo), Assolan, Paraguaio (Eder Melo) e Marcelo Basi (Leonardo); Neguinho (Jean Model) e Leandro Ferreira.
Técnico: Edvaldo Souza

GOLS: Tito (aos 16’ do 1ºT), Paraguaio (aos 33’ do 1ºT) e Afonso (aos 16’ e 32’ do 2º T), todos para o
São Remo.



Dezembro  |  2013 GERAL22

Mais de 200 pessoas, entre pa-
trocinadores, autoridades, or-

Cercar/ Jaclani Esportes/ Yamaha/ Pre-
feitura de Marechal Rondon de futebol

Seleção da Copa Colônia/Cercar de futebol
amador tem jogadores de cinco equipes

ganizadores, dirigentes, atletas, árbi-
tros e convidados participaram nesta

terça-feira (12/11), no Café Colonial, da
festa de encerramento da Copa Colônia/

Neguinho, do
São Remo,

recebe troféu
de artilheiro
pelos 15 gols

marcados

Roberto
Braatz e
Marilton
Barcé na

cerimônia de
encerramento

Taido (direita)
fez questão
de receber o

troféu de
goleiro menos

vazado
com seu

companheiro
Fabio
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1º - São Remo/ CTN/ Estrela 10/
Romal Madeiras

2º - Botafogo/ Opus Serigrafia e
Brindes

3º - EC Corinthians de Margarida

4º - Sigilus Alarmes

5º - DJ Esporte Clube/ Allpha
Bolas/ Embalamil

6º - AACC/ Copagril

7º - Tintas Acquacor

8º - GE Aimoré de São Cristóvão

9º - Sooro

10º - Assemar/ Secretaria da
Agricultura

11º - 3AC/ Avante

12º - AABB

13º - Novo Horizonte/ Franciosi
Multimarcas/ Orto Colchões

14º - AM Loteamento Augusto/
Barcelona

15º - Clube Lira/ Casa do Queijo

16º - Olhonabola/ Isepe Rondon

17º - EC Nacional/ Casa das
Antenas/ Multifestas

18º - Palmeiras de Ajuricaba/
Escritório Global

19º - Clube Sempre Verde/ Porto
Mendes

Seleção da Copa Colônia com autoridades e patrocinadores

Moto Yamaha TBR foi sorteada para Jonas Maltauro, de Vila Ipiranga

CLASSIFICAÇÃO
FINAL:

amador 2013, que terminou no dia 9 de
novembro com o título inédito do São
Remo após a goleada por 4 a 0 sobre
o Botafogo na decisão.

Como forma de agradecimento aos
patrocinadores, que viabilizaram finan-
ceiramente, e aos dirigentes das 19
equipes, que mobilizaram cerca de 500
atletas na disputa da Copa Colônia, os
representantes da Liga Rondonense de
Esportes e Secretaria de Esporte e La-
zer de Marechal Rondon entregaram a
cada um deles uma lembrança pelo
trabalho realizado durante os cinco
meses de competição.

Em seguida foi a feita a entrega da
premiação às melhores equipes e aos
destaques individuais da competição.
Confira a relação de premiados:

Premiações coletivas:

Campeão: EC São Remo/ CTN/ Estre-
la10/ Romal Madeiras

Vice-campeão: Botafogo/ Opus Seri-
grafia e Brindes

3º lugar: EC Corinthians de Margarida
Troféu Disciplina: Palmeiras de Ajurica-

ba/ Escritório Global

Premiações individuais:

Melhor técnico: Edvaldo Souza – São
Remo

Artilheiro: Neguinho - São Remo (15
gols)

Goleiro menos vazado: Taido – São Remo
(18 gols sofridos - média de 1,05 por jogo)

Revelação: Paraguaio – São Remo
Melhor árbitro: Geovane Sachser
Melhor auxiliar: Diego Hammes

Seleção da Copa Colônia/
Cercar/ Jaclani Esportes/

Yamaha/ Prefeitura de
Marechal Rondon de

futebol amador 2013:

Goleiro: Guilherme - Botafogo
Lateral-direito: Paraguaio - São Remo
Zagueiro central: Yuri - São Remo
Quarto zagueiro: Djonatan - Sigilus

Alarmes
Lateral-esquerdo: Edson Sauer - AACC
Primeiro volante: André Marcirio - Sigi-

lus Alarmes
Segundo volante: Assolan - São Remo
Meia-direita: Fabiano - Botafogo
Meia-esquerda: Maicon Schaffer - AABB
Atacante: Mané – AACC

Centroavante: Zé Colméia – Botafogo

PALAVRA DOS
DIRIGENTES:

Roberto Braatz, secretário de

Esporte e Lazer de Marechal Rondon:

“Chega a ser emocionante falar so-
bre o sucesso que foi a Copa Colônia,
e ela é realmente coroada quando as
pessoas vêm nessa confraternização,
que ainda não é tradição no futebol
amador, mas vai se tornar como em
outra competição. Trazer as equipes
que participaram, seus dirigentes e
esse grande número de pessoas pre-
sentes no jantar simboliza o que foi o
campeonato, que foi um sucesso mes-

mo sendo o primeiro realizado nesse
formato. Então estamos muito felizes
pela ideia ter sido aceita e entendida
pelos dirigentes, e quem a gente ouviu
e conversou parabenizou o formato,
então ficamos contentes pela comuni-
dade ter comprado a ideia e dado esse
respaldo. Vocês mesmo fizeram matéri-
as sobre os pais que provavelmente
não poderiam jogar com seus filhos se
não fosse essa fórmula, clubes que
voltaram à ativa e não seria possível de
outra forma, então acreditamos que
esse formato foi um sucesso e deve ser
mantido por pelo menos mais dois ou
três anos, para que tenhamos esse res-
surgimento com essa força toda do
futebol amador rondonense”.

Marilton Barcé, presidente do cam-
peão São Remo e presidente-interino
da Liga Rondon:

“Tive a oportunidade ser o presi-
dente da Liga Rondonense por que
houve uma mudança e eu estava no
Conselho Fiscal, que decidiu organizar
uma competição e me incumbiu de ser
o presidente-interino. Procuramos fa-
zer um trabalho conjunto, com clubes e
empresas, fomos buscar patrocinado-
res e pessoas que realmente gostam do
futebol, e se tornou esse sucesso. Meu
coração sempre foi do São Remo, estou
lá há 24 anos, não iria mudar por ser
presidente da Liga, e todos os clubes
que entraram na competição sabiam e
conheciam a minha pessoa. Mas a gente
se contém. O importante é trabalhar
para todos os clubes, e foi o que fiz.
Busquei os patrocínios com esse grupo
de colaboradores (Osnir Comin, João
Lorenzi, Alsemir Wilhems, Altair Genz, o
Maninho, Ubiratã Clasen, o Bira), e tive-
mos sucesso. Não precisei ser o presi-
dente da Liga para o São Remo ser o
campeão, isso foi mérito do professor
Edvaldo, que já vem trabalhando há
anos, do Rogério e Tiago Grenzel, do
Bobô e muitos outros que trabalham
pela equipe. Então pude me afastar do
São Remo e trabalhar para todos os

clubes, e consegui determinar para eles
que eles dessem continuidade e fizes-
sem um bom trabalho”, explicou.

RIFA

Outra atração da jantar de encerra-
mento da Copa Colônia/ Cercar/ Jaclani
Esportes/ Yamaha/ Prefeitura de Mare-
chal Rondon de futebol amador 2013,
que teve cinco prêmios sorteados entre
os mais de 2 mil números vendidos.
Veja quem foram os vencedores:

1º prêmio: moto Yamaha YBR 150
(Jonas Maltauro/ Vila Ipiranga)

2º prêmio: um tablet (Osnir Comin/
Marechal Rondon)

3º prêmio: barril de chopp de 50
litros da Colônia (Alessandro Bolelli/
Cascavel)

4º prêmio: R$ 250,00 (Junior Boni-
lha/ Marechal Rondon)

5º prêmio: R$ 200,00 Loreno Koch/
Marechal Rondon)



JOGADOR EQUIPE GOLS
Neguinho São Remo/ CTN/ Estrela 10/

Romal Madeiras 15

Henrique 3AC/ Avante 14

Zé Colméia Botafogo/ Opus Serigrafia e

Brindes 12

Bolha Assemar/ Secretaria da

Agricultura 12

Leandro Ferreira São Remo/ CTN/ Estrela 10/

Romal Madeiras 10

Mané AACC/ Copagril 10

Amarelinho Novo Horizonte/ Franciosi

Multimarcas/ Orto Colchões 8

Ruan Johann DJ Esporte Clube/ Allpha Bolas/

 Embalamil 8

Tinho Botafogo/ Opus Serigrafia e

Brindes 8

Afonso São Remo/ CTN/ Estrela 10/

 Romal Madeiras 7

Niti Sigilus Alarmes 7

Rafa Kerber Sigilus Alarmes 7

Maicon Gross AM Loteamento Augusto/

Barcelona 7

Bolão AACC/ Copagril 7

Biro Aimoré/ São Cristóvão 7

Patrike Sooro 7

Felipe Corinthians de Margarida 6

ARTILHARIA COPA COLÔNIA 2013
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