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Câmara
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reitor da UFSC

A noite de ontem, dia 4, também foi de homenagens no
Rotary Club de Araranguá. A comunicadora da Rádio
Araranguá, Karem Suyan, recebeu uma menção especial
pelo brilhante trabalho como profissional de imprensa,
somando a divulgação dos atos do Lar Beneficente São
Vicente de Paulo (Lar dos Idosos) e das ações do Rotary.
Considerando ainda o dia da liberdade de imprensa,
proclamado pela ONU. Acrescido, da mesma forma, o
diretor da emissora, Flávio Roberto, foi prestigiado com
relevância pelos serviços prestados nas divulgações.
No encontro participaram os engenheiros Lutz Michaelis
(alemão) e Kátia Madruga, ligados a Universidade Federal,
em Araranguá, que falaram sobre projetos mundiais Plant
for de Planet e Técnicas sem Fronteiras, que são
desenvolvidos também na região. Retratando,
respectivamente, plantio de árvores em oposição a crise
climática e resolução de problemas com energia renovável.

Rotary homenageia profissionais da Rádio
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Avenida Getúlio Vargas 460 - Frente à Rádio Araranguá

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
O Município de Araranguá, pessoa jurídica de direito público
com sede administrativa na Rua Dr.Virgulino de Queiróz,

200, centro, inscrito no CNPJ/MF sob o 82.911.2349/0001-13,
torna público que inexigiu procedimento licitatório conforme:
Procedimento nº 53/2018 – Inexigibilidade de Licitação
Objeto: Prestação de serviços no transporte de 294 estudantes das
redes públicas estadual e municipal de ensino, durante 200 dias
letivos, fornecendo a quantia estimada de 107.552 passes
escolares em linhas regulares.
Contratado: A empresa União de Transporte Ltda, sediada na
cidade de Araranguá, na Rua Coronel Apolinário Pereira, 426,
centro, inscrita no CNPJ/MF nº. 82.563.891/0001-59
Preço estimado para contratação: R$ 458.754,56 (quatrocentos e
cinqüenta e oito mil, setecentos e cinqüenta e quatro reais e
cinqüenta e seis centavos).
DotaçãoOrçamentária: 09.02.2035.3390.0114.3390.39.26
Vigência: 31 de Dezembro de 2018
Homologação: 20 de Março de 2018
Justificativa: 1 – Trata-se de prestação de serviços de transporte
escolar, na forma de aquisição de passes escolares, destinados aos
alunos das redes publicas estadual e municipal de ensino. 2 – A
aquisição dos passes escolares da empresa acima mencionada, se dá
pelo principio da economicidade, em virtude de que os alunos são
oriundos de diversas regiões do Município de Araranguá e a
contratação de empresa(s) exclusiva(s) para o transporte escolar
demandaria um alto custo, tornando-se inviável o serviço 3 – A
escolha da empresa acima citada para a realização dos serviços de
que trata o presente processo de inexigibilidade de licitação, deve-
se ao fato de a mesma ser a concessionária autorizada, estando a
mesma com exclusividade, para operar nas linhas citadas, que
abrangem os itinerários constante da solicitação de folha nº 1,
conforme contratos de concessão firmados com o DETER e a
empresa União de Transporte Ltda.
Araranguá, SC, 20 de Março de 2018
Mariano Mazzuco Neto
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA   MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ

A primeira sessão da Câmara de Vereadores de Araranguá
do mês de Junho aconteceu na noite desta segunda, 04,
quando os vereadores votaram, aprovaram e entregaram o
Título de Cidadania Honorária para o reitor da
Universidade Federal de Santa Catarina, professor, Ubaldo
Cesar Balthazar, e também o Título Diploma de Mérito ao
Câmpus da Ufsc no município pelos relevantes serviços
prestados nos últimos 10 anos e pela implantação do curso
de Medicina na unidade.
O autor das homenagens foi o presidente da casa, Daniel
Viriato Afonso, que entende a importância que o câmpus
teve para o desenvolvimento do Vale nos últimos anos
com a formação de centenas de alunos, e ainda, a ligação
que o seu reitor, professor, Ubaldo, tem com a região, já
que sua família é de Araranguá. “O objetivo de conceder
estas homenagens é, principalmente, para chamar a
atenção para o compromisso que ela tem com a região.
Somos a menos desenvolvida do Estado e a Ufsc
representou um avanço, uma expectativa. Precisamos

Sandro Pereira - (51) 99964 2715
(48) 3522 0486 e (48) 99985 2120

www.andiaramoveis.com.br

Centro de Araranguá

99118 7757
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Câmara homenageia reitor da UFSC e reconhece
importância da universidade para a região

reafirmar esta parceria com a UFSC para realizar projetos
que contribuam ainda mais com nossos desenvolvimento
econômico”, comentou o presidente.
Com um currículo extenso, Ubaldo César Balthazar, nasceu
em Siderópolis mas possui familiares na cidade e casou-se
com uma araranguaense. Formou-se em Direito pela UFSC
onde leciona no curso até hoje, além de atuar nos cursos
de pós-graduação, mestrado e doutorado. Ano passado, foi
eleito para o cargo de reitor e participou dos últimos atos
para implantação do curso de Medicina no câmpus. “É uma
emoção muito grande receber este título de uma cidade que
representa tanto, onde passava minha infância e tenho
muitos parentes. Araranguá ganhou muito com a Ufsc e
investir num câmpus de uma cidade pequena no Sul do
Estado é um desafio que te cada vez mais chance de dar
certo”, disse sobre o título.
Também participaram da solenidade o prefeito, Mariano
Mazzuco, secretários de seus governo, professores da
universidade, presidente da Aciva, Norberto Rizzoto, e o

desembargador do Tribunal de Justiça, Dr. Júlio César
Machado Ferreira de Melo.
O diretor do câmpus da UFSC de Araranguá, professor,
Eugênio Simão, e o pró-reitor, Sebastião Sores, representaram
o corpo docente e discente, e receberam a homenagem dada
pelos vereadores. Foram os porta-vozes da instituição. “A
homenagem é justa mas o municípios e as lideranças fizeram
sua parte em colaborar conosco e conquistar alguns
avanços para o câmpus”, disse, Sebastião.
Criado em 2008, durante o governo do atual prefeito,
Mariano Mazzuco, o câmpus da UFSC iniciou suas
atividades em 2009. O primeiro foi o curso de
graduação em Tecnologias da Informação e
Comunicação, depois implantando Engenharia de
Energia, e nos anos seguintes Engenharia de
Computação e Fisioterapia, além dos cursos de pós
graduação em diversas áreas e mestrado. Foi também
alvo da luta de diversas lideranças locais que
pleiteavam a implantação do curso de Medicina,
conquista que veio este ano com a portaria do MEC
que a autorizou. As primeiras turmas de futuros
médicos iniciam em 2019. Hoje a UFSC Araranguá
abriga o Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde,
contanto com mais de mil alunos e gerando mais de 150
empregos diretos.
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Indústria de SC precisa
de crédito para retomada

Segundo estimativas da Federação
das Indústrias de Santa Catarina
(FIESC), os 10 dias de paralisação da
indústria do Estado em decorrência
do movimento dos caminhoneiros
significaram uma perda de R$ 1,67
bilhão para o setor. O levantamento
mostra que o valor do prejuízo exige
que o ritmo de crescimento da
indústria em 2018 seja de 2,8%
apenas para equiparar as perdas; isso
sem contar os insumos e produtos
perecíveis que foram perdidos.
“Precisamos que o setor público
facilite a obtenção de crédito. Quer
dizer, o governo pode ajudar junto ao
BNDES e Badesc no sentido de
facilitar o acesso, sobretudo, ao
capital de giro. Hoje, sem
faturamento, as empresas não têm
liquidez”, afirmou o presidente da
FIESC, Glauco José Côrte, que
participou de reunião entre o setor
produtivo e o governador Eduardo
Pinho Moreira, em Florianópolis.
Côrte ressaltou que é possível
examinar junto ao governo a
possibilidade de prolongar o período
de recolhimento de tributos. “As
empresas tendem a priorizar o
pagamento da sua folha de pessoal, o
que é compreensível”, completou.
Segundo ele, a retomada completa
depende de cada setor. Alguns têm a
capacidade maior de reinício das suas
operações, mas, na média, a retomada
da produção deve ocorrer no período
de um ou dois meses. Na reunião, o
governo informou que vai lançar
campanha para valorizar a compra da
produção da indústria local. Ainda no
encontro, o presidente da FIESC
defendeu a retomada do projeto de
redução de 17% para 12% do ICMS

cobrado nas operações de venda da
indústria e de atacados de Santa
Catarina para o varejo, nivelando a
alíquota àquela cobrada quando o
comércio compra produtos de outros
Estados. Para a entidade, a iniciativa é
benéfica à economia catarinense por
fomentar o consumo do produto local.
Em relação ao recolhimento do ICMS,
Pinho Moreira disse que a Secretaria
da Fazenda vai discutir com cada
setor. “O governo está disposto a
ouvir. Teremos setores da Secretaria
da Fazenda e do governo que vão
receber cada segmento que esteve
aqui hoje mostrando as dificuldades”,
afirmou, lembrando que a queda da
receita do Estado em maio foi de R$
130 milhões.
Para chegar ao valor de R$ 1,67 bilhão
em perdas, a FIESC baseou-se no valor
adicionado bruto da indústria
catarinense. Estimativas indicam que
em 2017 foi o equivalente a R$ 61
bilhões, que significa um nível de
produção diário de R$ 167 milhões ou
de 242 milhões de reais por dia útil.
Assim, uma paralisação de 10 dias
significa uma perda de 1,67 bilhão para
o setor.
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Com o objetivo de levar qualificação e
aprimoramento ao meio rural
catarinense, o Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural (SENAR/SC),
órgão vinculado à Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado de
Santa Catarina (FAESC), oferece
mensalmente cursos que abrangem
diferentes cadeias produtivas. Os
treinamentos são voltados para
produtores e trabalhadores rurais de
todo o território catarinense.
No mês de junho serão 341 cursos que
beneficiarão aproximadamente 5.456
profissionais do meio rural. Para
participar os produtores devem
procurar o Sindicato Rural de seu
município e informar o curso de
interesse. As capacitações estão
disponíveis no site do SENAR/SC
(www.senar.com.br) com especificação
de carga horária, local e data de
realização.
CURSOS EM JUNHO
Entre os cursos programados para a
região Norte está o de artesanato com
pintura em Canoinhas no período de 05
a 08. O município de Irineópolis terá
nos dias 07 e 08 o treinamento em
operação e manutenção de roçadeira.
Nos dias 11 e 12 ocorrerá em
Papanduva a capacitação em primeiros
socorros. A qualificação em emissão
de Guia de Trânsito Animal (e-GTA)
será realizada em Joiniville no dia 18.
Em Rio Negrinho acontecerá o curso
de beneficiamento e conservação de
pescado nos dias 18 e 19. A
capacitação em segurança e saúde no
trabalho com agrotóxicos será
promovida de 20 a 22 em Itaiópolis.
No Vale do Itajaí o treinamento em
boas práticas de manipulação de
alimentos para agroindústrias será

Capacitação de cerca de 5,5 mil
produtores e trabalhadores rurais

(48) 3524 0250 - 99995 5500
3526 1004
99928 8542

desenvolvido em Vidal Ramos nos dias
05 e 06. O município de Braço do
Trombudo receberá no dia 07 a
qualificação em emissão de nota fiscal
eletrônica do produtor rural. No
período de 11 a 13 ocorrerá em Lontras
o curso de artesanato com fibras
naturais. A capacitação em tecnologia
de aplicação de agrotóxicos será
promovida em Rodeio nos dias 19 e 20.
O município de Santa Terezinha terá de
20 a 22 o treinamento em prevenção de
acidentes e doenças relacionadas ao
trabalho rural. Nos dias 28 e 29 José
Boiteux receberá a qualificação em
meliponicultura.
Para a região Sul está programada a
capacitação em olericultura básica nos
dias 05 e 06 em Braço do Norte. No
período de 11 a 15 será desenvolvido
em Araranguá o curso de rédeas. O
treinamento em processamento de
carne de frango ocorrerá em Pescaria
Brava nos dias 18 e 19. O município de
São Bonifácio terá de 19 a 21 a
qualificação em bordado com
patchcolagem. No período de 25 a 29
Praia Grande terá o curso de rédeas. O
município de Santo Amaro da
Imperatriz receberá o curso de turismo
rural (acolhida no meio rural).
Na Serra Catarinense o município Rio
Rufino terá a qualificação em emissão
de nota fiscal eletrônica do produtor
rural no dia 04. Em Alfredo Wagner
terá nos dias 05 e 06 o treinamento em
qualidade do leite. Nos dias 12 e 12
será realizado em Urubici o curso de
conservas de frutas, hortaliças e
temperos. O município de Correia Pinto
receberá a capacitação em produção
caseira de massas para congelamento
nos dias 14 e 15. A qualificação em
operação e manutenção de tratores e

implementos agrícolas acontecerá em
São Joaquim nos dias 19 e 21. O
município de São José do Cerrito terá
de 19 a 22 o curso de artesanato de
bordado.
Para o Meio Oeste está previsto o
curso de operação e manutenção de
motosserra no corte de árvores em Rio
das Antas no período de 04 a 06. Em
Treze Tílias será realizada a
qualificação em aumento da
produtividade do mel nos dias 05 e 06.
O treinamento em aproveitamento
integral de alimentos ocorrerá nos dias
07 e 08 em Campos Novos. Nos dias 13
e 14 Caçador receberá a capacitação
em organização da propriedade rural
(programa 5S). O curso de manejo de
colmeia será promovido em Vargem nos
dias 26 e 27. A qualificação em
acolchoados artesanais com lã de
ovelha será realizada no período de 25
a 28 em Água Doce.
Entre os treinamentos da região Oeste
está o jardineiro nos dias 04 e 05 em
Entre Rios. Nos dias 05 e 06 ocorrerá
em Concórdia a capacitação em
tratamento de madeira. O curso em
cultivo hidropônico de hortaliças será

realizado em Xanxerê nos dias 06 e 07.
Em Abelardo Luz ocorrerá nos dias 07
e 08 a qualificação em operação e
manutenção de roçadeira. O
treinamento em operação e
manutenção de tratores e implementos
agrícolas será desenvolvido em
Ipumirim no período de 18 a 20. O
município de Xanxerê também terá nos
dias 25 e 26 o curso de manejo de
gado leiteiro.
No Extremo Oeste os municípios de
São Bernardino e Serra Alta terão,
respectivamente, as capacitações em
conservas de frutas, hortaliças e
temperos e manejo de colmeia nos
dias 05 e 06. O curso de
casqueamento em bovinos ocorrerá
nos dias 12 e 13 em Itapiranga. No
período de 13 a 15 será promovido em
Iraceminha a qualificação em
segurança e saúde no trabalho com
agrotóxicos. O município de
Tunápolis terá nos dias 21 e 22 o
treinamento em processamento de
carne de frango. No dia 28 São João
do Oeste receberá a capacitação em
controle de qualidade no transporte
do leite.
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Polícia Militar prende mulher por
receptação e recupera objetos
furtados
Guarnições da Polícia Militar de
Araranguá foram acionadas via
Central de Operações da Polícia
Militar (COPOM - 190), para atender
uma ocorrência onde a vítima de um
furto em residência estava
acompanhando o veículo ocupado
pelos autores da ação.
As guarnições em deslocamento até o
endereço da vítima encontraram
pessoas que relataram que o veículo
havia entrado em uma residência em
alta velocidade e descarregado vários
objetos, incluindo algumas TVs, e que
uma mulher teria ficado no interior da
casa.
Imediatamente, os policiais militares
entraram no pátio da residência e
foram autorizados pela mulher que
estava em seu interior a realizar a
busca. Neste momento, a mulher já
indicou o lugar onde os objetos
estavam escondidos e relatou que seu
marido e um amigo cometeram os
furtos, e que estes haviam ido até
Sombrio para devolver o veículo que
foi utilizado para cometer os furtos.
Em contato com a Policia Militar de
Sombrio, policiais militares foram até o
endereço do proprietário do veículo e
realizaram a condução deste e de sua
esposa até a central de polícia.
Diante dos fatos, a mulher que estava
na residência com os objetos furtados
recebeu voz de prisão e foi
encaminhada à central de polícia.

Polícia Militar de Balneário Arroio
do Silva prende dois homens por furto
em residência
Uma guarnição da Polícia Militar de
Balneário Arroio do Silva foi acionada
via Central de Operações da Polícia
Militar (COPOM - 190), para verificar
dois homens na posse de objetos
furtados do interior de duas
residências, no bairro Jardim
Atlântico.
Imediatamente, a guarnição policial
militar iniciou as buscas e localizou os
dois homens na posse de sete panelas
de alumínio e um motor de geladeira.
Já nas residências, os policiais
constataram o arrombamento e falta
dos objetos.
Diante dos fatos, os homens
receberam voz de prisão e foram
encaminhados à central de polícia.
Os abordados possuem diversas
passagens por furto.

Atendendo a pedidos da população,

Prisões, roubo, drogas, brigas,
desacato, nas ações policiais

Polícia Militar de Araranguá lavra TC
por perturbação do sossego alheio e
apreende aparelhagem de som
Uma guarnição da Polícia Militar de
Araranguá foi acionada via Central de
Operações da Polícia Militar (COPOM -
190), para atender uma ocorrência de
perturbação do sossego em um bar no
bairro Jardim das Avenidas.
No local, os policiais militares orientaram
que o proprietário do estabelecimento
diminuísse o som do ambiente, sendo
baixado imediatamente.
Minutos após a saída da guarnição
policial militar, a COPOM recebeu novas
denúncias de perturbação no mesmo
local.
Novamente, os policiais militares foram
até o bar e constataram o som alto.
Diante dos fatos, restou lavrado um
termo circunstanciado em desfavor do
proprietário do bar, que deverá
comparecer ao Juizado Especial Criminal.

Com a ajuda da população, Polícia
Militar de Balneário Arroio do Silva
apreende adolescente por furto em
residência
Uma guarnição da Polícia Militar de
Balneário Arroio do Silva foi acionada
via Central de Operações da Polícia
Militar (COPOM - 190), para atender um
furto em andamento no bairro Jardim
Atlântico.
No local, os policiais militares se
depararam com o adolescente já detido
pela população. Uma das testemunhas
relatou que viu o autor do fato
praticando o furto e saindo do interior da
residência na posse dos objetos, e que
após o acompanhou e que outras
pessoas ajudaram a detê-lo.
Diante dos fatos, o adolescente foi
apreendido e encaminhado à central de
polícia.

Polícia Militar de Balneário Arroio do
Silva prende homem por desacato e
posse de drogas
Uma guarnição da Polícia Militar de
Balneário Arroio do Silva foi acionada
via Central de Operações da Polícia
Militar (COPOM - 190), para verificar
alguns homens que estariam observando
residências, na localidade Golfinhos.
No local, os policiais militares abordaram
um homem e uma mulher em atitude
suspeita, e na posse do homem
localizaram três pedras de crack. O
homem relatou que a droga era para
consumo dele e de sua esposa.
Diante do fato, a guarnição ofereceu o
termo circunstanciado ao abordado, que
se recusou a assinar. Além da recusa, o
homem também começou a proferir

palavras ofensivas aos policiais
militares.
Diante dos fatos e da recusa em assinar
o TC, o homem recebeu voz de prisão e
foi encaminhado à central de polícia.

Polícia Militar de Balneário Arroio do
Silva lavra TC por Dano e Lesão
Corporal Leve
Uma guarnição da Polícia Militar de
Balneário Arroio do Silva em rondas no
centro do município foi abordada pela
população para atender uma ocorrência
onde um homem teria agredido um casal
e danificado um veículo.
No local, a guarnição se deparou o autor
dos fatos tentando fugir, porém foi
contido em seguida.
Conforme relatos, em razão de um
desafeto passado, o homem teria ido até
o local, feito o uso de uma marreta para
quebrar os vidros do veículo das
vítimas, e ainda os agrediu com
arranhões.
Diante dos fatos, restou lavrado um
Termo Circunstanciado em desfavor do

abordado, que deverá comparecer ao
Juizado Especial Criminal.

Polícia Militar de Araranguá prende
homem por furto
Na noite de domingo, 3, por volta das
19h30, uma guarnição da Polícia Militar
de Araranguá foi acionada via Central de
Operações da Polícia Militar (COPOM -
190), para verificar uma situação onde o
solicitante relatou que localizou sua
bicicleta que havia sido furtada na última
sexta-feira.
No local, a vítima relatou que sua
bicicleta estava no interior de um
albergue que fica em frente ao
condomínio onde mora.
Imediatamente, os policiais militares
foram até o local e localizaram a bicicleta,
sendo que o suspeito de cometer o furto
acabou confessando a prática, dizendo
ainda, que estava pintando o objeto para
que não fosse reconhecido.
Diante do fato, o homem recebeu voz de
prisão e foi encaminhado à central de
polícia.

Dr. João Batista Tavares
OAB / SC 20.805

Dr. André Afonso Tavares
OAB / SC 41.485

Fones (48) 99605 5428 (celular); 3522 1917; 3526 0485
Av. XV de Novembro 1199 - Centro de Araranguá
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A maior goleada do campeonato e
um total de 14 gols marcados em
dois jogos marcaram a rodada
deste domingo do Campeonato
Municipal de Futebol de Campo
de Maracajá, que tem em disputa
a Taça Thomaz Pedro da Rocha.
Um bom público acompanhou os
dois jogos, disputados no
Estádio do Centro Esportivo
Municipal Antônio da Rocha.
Abrindo a rodada, a A.A.E.C. Vila
Beatriz venceu o Centro E. C. por
3 a 1, com gols anotados por
Adilton, Maicon Viana e Marcel, e
Marcos Macedo descontando
para o Centro. No segundo jogo,
a maior goleada da temporada,
com o São Cristóvão E.C. batendo
o Amigos da Bola F.C. por 9 a 1.
Os vencedores construíram o
placar elástico com gols de
Guilherme e Diogo, nos primeiros
dez minutos da partida. Jonas de
Almeida, o Joninha, marcou dois
no primeiro tempo e mais um nos
minutos iniciais da etapa
complementar.
Isac, que não converteu boas
oportunidades no primeiro tempo,
desencantou na segunda metade
da etapa final e marcou os outros
quatro gols. Alisson Júnior
diminuiu a diferença com um belo
gol, do meio de campo de ataque.
A próxima rodada, marcada para
domingo(10), a partir das 13h30,
prevê os confrontos entre E.C.
Morretes x Espigão Grande e no
jogo de fundo Bar do João/BMM
X E.C. Cruzeiro do Sul. Depois
desta, outras duas rodadas
completam a fase de classificação
e, matematicamente, todos os oito
participantes têm chances de
passar a próxima etapa da
competição, segundo o diretor de
Esportes e coordenador do
campeonato, Jeverson Cleston.

Goleada histórica de 9 a 1
no campeonato da região
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Vestindo Você e a Sua Família!

Será realizado no dia 16 de
junho, o 1º Torneio Municipal
de Pesca em Balneário Arroio
do Silva, na Plataforma de
Pesca Entremares. O limite de
participação é de 80 duplas,
sendo 40 destinadas para
sócios da Plataforma –
inscrições no local; e 40 para
moradores do município.
Os moradores e não sócios
podem se inscrever no
departamento de esportes. A
inscrição será 2 kg de
alimentos não perecíveis. A
premiação será troféus e
medalhas. O evento é uma
realização do departamento de
esportes, Plataforma de Pesca
e Faculdade do Vale do
Araranguá (FVA).

AO TODO, SETE FORAM SELECIONADOS E AGORA
SEGUEM PARA OS PRÓXIMOS PASSOS
O Estádio Mário Balsini, do Próspera, foi palco de uma
avaliação do Fluminense para garotos nascidos entre 2001
e 2009, com a participação de quase 500 atletas. Hoje,
depois de alguns dias de estudo, a equipe carioca
divulgou os selecionados para seguirem o próximo passo
da seletiva.
Renan Zacaron, Kaua Zadoresny Pacheco, Braian Ribeiro,
Ramon Candido de Oliveira, Thiago Santos Silva, Eduardo
Rizzeri Zegulsk e Vinícius da Silva Machado foram os
escolhidos. “Já vamos conversar com os pais de cada um
que participou para indicar os próximos caminhos. Eles
vão estar aqui no Mário Balsini e colocaremos tudo da
forma que irá proceder”, reforça o gestor da base do Time
da Raça, Fabiano Melo.
O presidente do clube, Dorval Arriola Rodrigues,
comemora ao saber que o Próspera já serviu para este tipo
de avaliação. “O nosso clube é muito importante e esses
garotos podem despontar daqui alguns anos passando
pelo nosso Time da Raça”, destaca.

Resultado da seletiva do Fluminense na região

Torneio de Pesca


