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Assessoria de Imprensa do Sindicato dos Metalúrgicos de Maringá e região. Jornalista: Francisco Timbó de Souza

O Depto. de Esportes do sindicato dos
metalúrgicos de Maringá, diretor Walmir Q. Dias,
e a organizadora, Promovol Eventos – Dorival
Volpato, divulgaram o calendário de eventos deste
ano de 2015, como segue: Suíço adultos: 1ª.
divisão:  A confirmação das equipes será até dia
10 de fevereiro e o Arbitral dia 12 às 19:00 horas
no sindicato. Os jogos iniciam dia 21 e serão aos
sábados, tarde no Centro de Lazer;

2ª divisão: A confirmação dos times será até
dia 24 de fevereiro arbitral dia 26 de fevereiro,
às 19:00 horas no sindicato. Os jogos iniciam
dia 08 de março e serão sempre aos domingos,
manhã, no Centro de Lazer.

Torneio de Boliche, masculino e feminino
O Torneio de Boliche dos metalúrgicos de

Maringá está programado para acontecer nas
pistas da Estação Boliche, no Shopping BIG/
Cidade. As jogadas estão programadas para
iniciar dia 28 de abril a partir das 19:00 horas e
os participantes poderão se inscrever até o dia
anterior. Segundo a programação o torneio
termina ao final de junho/2015.

Futsal Adulto
A participação dos times será confirmada até

dia 19 de junho.  O arbitral será às 19:00 horas
do dia 25, no auditório do sindicato. Os jogos
iniciam dia 04 de julho e serão realizados aos

Departamento de Esportes divulga calendário/2015

Conforme se vê
na foto foi concluída
a pavimentação as-
fáltica do Centro de
Lazer e Esportes,
numa extensão de
1.700 metros;. Tam-
bém estão termina-
dos os 05 novos
quiosques, sendo ca-
da um dividido para
duas famílias.

As lagoas estão prontas, mudas de espécies nativas foram plantadas e o Salão de Eventos (no
alto da foto) está em fase final. Em maio do ano passado foram inauguradas muitas benfeitorias
como campos de futebol suíço, vestiários, casa do caseiro, caixa d‘água e poço artesiano,
cercado todo o terreno (5 alqueires), concluída a rede elétrica (subterrânea) e casa de força.

sábados a tarde, no Ginásio do SESI ou em
outro Ginásio de boa qualidade.

Suíço dos veteranos (35 anos)
Confirmar até dia 24 julho O arbitral será dia

30 de julho/2015, às 19:00 horas no sindicato.
Os jogos serão sempre aos domingos pela manhã
e terão início dia 08 de agosto.

Torneio de Truco em dupla
A confirmação das inscrições encerra dia 27

de agosto de abril e o certame será realizado dia
30 de agosto, um domingo, com início pela
manhã e será realizado no Centro de Lazer e
Esportes do sindicato. As duplas também
poderão ser formadas mistas, com homem e
mulher ou apenas masculino.

Futsal na sub-sede de Loanda –
Inscrições até dia 18 de setembro. O arbitral

está marcado para o dia 24, às 19 horas, na
Associação Comercial e Industrial daquela
cidade. Os jogos serão realizados no domingo,
dia 4 de outubro, com início às 8:30 horas no
Ginásio de Esportes João Margato.

 Torneio de Sinuca, masculino e feminino
Inscrições até dia 06 de novembro e as

partidas serão realizadas dia 15 tendo por local
as mesas da Estação Boliche e os participantes
devem chegar até às 08:30 horas para o sorteio
e em seguida serão iniciadas as partidas.

Melhorias e Benfeitorias no Centro de Lazer e Esportes


