Quinta-Feira,16 de Maio de 2019

Pág.06

Ed.

63

1– FERROVIÁRIA NESTA SEMANA !–

6- LAF 2019!–

9 -LEFMARA-

Após perder de 1 a o do Avenida/RS em Santa Cruz
do Sul no último Domingo com um gol em um único
lance do time gaúcho e com um penalty não marcado,
a Ferroviária agora enfrenta o Maringá em Maringá as
18h00 no Sábado 17/05 às 18h00 .
Cristian, meia é o novo reforço da Ferroviária e juntamente com os que já estarão liberados reforçam o time
afeano para o segundo semestre de competições.
Agora é torcer positivamente e acreditar no trabalho
da diretoria, comissão técnica e jogadores. Aqui é Ferroviária, a maior do interior sempre!

2– CATEGORIAS DE BASE
E FEMININO!Pelas categorias de base o Sub 20 da Ferroviária ganhou de 1 a 0 do Botafogo e no sábado 18/05 às 15h00
em Piracicaba enfrenta o XV; o Feminino ganhou de 1
a 0 Ponte Preta pelo Paulista e enfrenta novamente a
Ponte na Fonte no Domingo 19/05 ganhou e jogou com
o Minas ontem na Fonte Luminosa; sub 15 e 17 perdeu
vão até Rio Claro enfrentar o Velo Clube. Vai Ferroviária sempre!

3– BASKTE ABA SUB 19!
Na terça-feira 14/05 na cidade de Franca, a equipe
Sub 19 Araraquara ABA Fundesport foi superada pelo
Sesi Franca pelo estadual masculino por 88 a 58
e vinha de uma vitória na última rodada diante de
Praia Grande e joga amanhã sexta-feira 17/06 às 19h30
no Gigantão com o time de Jundiaí.
Boa sorte a todos do ABA Basktet Araraquara.

Já pela LAF, Liga Araraquarense de Futebol tem previsão de início no Domingo 26/05,a Copa de Aniversário da LAF 77 Anos nas categorias Adulto e de base e
vai até 30 de junho. Informações na sede da LAF que
fica no terminal rodoviário de Araraquara e com o presidente Laércio e o diretor Professor Luisinho.
Na foto Professor Luisinho ,o goleiro do Santa
Julia,Liniker ,Wilson Luiz e Presidente Laercio.

7 – TRANSMISSÃO DO FUTSAL DE
BUENO DE ANDRADA HOJE EM
DESCALVADO, 23 TAÇA EPTV 2019!

4– ALMOÇO ESPORTIVO NA RÁDIO
CLUBE DE POUSO ALEGRE!Neste Sábado 11/05 das 12h00 às 13h00 novamente
o programa Almoço Esportivo com apresentação de
Marcos Ferreira e Cláudia Ferreira ,comentários de ElitonAlves, reportagens de Fernando Palma e Rodrigo
Coutinho Sossolote ,direção geral de Murilo Maia e na
técnica o competente Luiz “Aritana”.
No Facebook, www.radioclubedepousoalegre.com.br,
pelo(35)3422/0604, aplicativo no celular pode ser sua
participação.
Para esse almoço, você é convidado mais que especial, porque você já sabe, quem tem Clube, tem Tudo!

Estaremos hoje em Descalvado no ginásio municipal,
o Esporte em Ação transmitindo pela fan page Futsal
Bueno de Andrada o jogo pelas quartas de finais da Taça
EPTV entre Descalvado e Bueno de Andrada. Acessem
e confiram à partir das 20h15.

5–CLUBE ARARAQUARENSE !–

8– TORCIDA DRAGÕES DA REAL!

No próximo dia 18/05,Domingo acontece o tradicional Baile das Mães no Clube, evento realizado em parceria com o Grupo da 3ª Idade. A distribuição de mesas
para sócios do Clube será realizada no dia 16/05. Outras informações diretamente na Secretaria e o Departamento de Esportes está com inscrição aberta para
aulas de Dança do Ventre no Clube. As aulas serão ministradas pela instrutora Camila Marani. Informações
pelo fone: 33347209 ou pelo site www.clubeararaquarense.com.br.
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Inicia em 02 de junho ,Domingo ,os campeonatos
amador regional, das categorias de base e amador série
C municipal e futebol feminino da Lefmara em parceria com a Prefeitura de Araraquara e Fundesport.
Já neste Domingo,19/05 no Jardim Botânico sai o finalista entre Jardim Del Rey e Jaboticabal que enfrentará Fernando Prestes na grande final em 26/05,Domingo em horário e data a definir.

10 – RÁDIO UNIARA FM 100,1 NA 39
FESTA DO PASCHOAL 2019Agora é oficial e pra valer. A Rádio Uniara FM 100,1
de Araraquara estará ao vivo na 39 Festa do Paschoal
dia 01 de junho à partir das 09h30 ao vivo com os programas No Mundo da Música com o apresentador Ge
Negão e Do Quintal ao Municipal com Teroca e Tecão
à partir das 10h30 ,técnica externa de Mateus Jordão,
técnica interna de Laslo Ravenan e direção geral de Inácio Gurgel. Agradecemos a todos da Uniara pela amizade, parceria e apoio em especial ao reitor Luis Felipe
Cabral Mauro.

11 – FUTSAL UNIARA-

O time de futsal da Uniara/Fundesport perdeu por 2
a 1 para Dracena/Tempersul, em partida válida pela
Copa Paulista, na última sexta-feira, dia 10 de maio, na
casa do rival e empatou com Barueri nesta terça-feira,
dia 14 no Gigantão em 3 a 3 e segue na sexta posição e
rumo a classificação para as quartas de final que serão
realizadas na primeira semana de junho. Outras informações podem ser obtidas no endereço www.faceCaravana 19/05,Domingo,últimas vagas garanta já a book.com/AraraquaraFutsal.
sua, São Paulo x Bahia ,11h00 no Morumbi, Brasileirão
2019É para levar a família para assistir o Tricolor
12 – AQUELE ABRAÇO!Paulista.Sócios Dragões Araraquara em dia $ 120,00
Aquele Abraço de hoje vai para o amigo de fé e irmão
com ingresso e viagem.e em atraso de até 3 meses $
camarada de muitos anos ,do Clube Araraquarense, Beto
140,00 e não sócios : $ 150,00.
Não deixe pra reservar a vaga de última hora. Ôni- Macedo agora na Sociedade Hípica Araraquara ,cavabus com wi-fi , climatizado, ambiente familiar .Sede no leiro da seleção brasileira olímpica e que hoje faz trabaVale do Sol e ações sociais. Dragões da RealAraraqua- lho com pessoas especiais .Que Deus abençoe e proteja
sempre você e familiares.
ra, uma torcida que faz o bem a não ver aquém.

