Abertura da final estadual do 21º JORI acontece na próxima quinta-feira,
dia 05
Quinta-feira, dia 05, às 13h, no Ginásio de Esportes “Pedro Ferreira dos Reis”
(Docão), você está convidado a prestigiar a cerimônia de abertura da final estadual do 21º
JORI – Jogos Regionais do Idoso; evento que o município de Sertãozinho sediará até o
próximo dia 08.
A primeira-dama do Estado e presidente de honra do JORI, Lu Alckmin, é presença
confirmada para a cerimônia de abertura, que contará com autoridades representantes
dos 162 municípios classificados para a final estadual. “Será uma festa linda, preparada
com muito carinho pelas mãos de vários voluntários do Poder Público, entidades
assistenciais e de classe, e também do setor privado. Logo após a cerimônia de abertura,
o público presente poderá assistir à competição de coreografia, que é uma das mais
bonitas do JORI e para a qual nossa cidade tem grande chance de medalha”, comentou a
secretária de Assistência Social e Cidadania e presidente do Fundo Social de
Solidariedade, Tatiane Cristina Pereira Guidoni.
A cerimônia de abertura e as competições, são abertas ao público. O Ginásio de
Esportes “Docão” está localizado à rua Bartholomeu Sala, 54, Jardim Athenas.
Mais sobre o JORI
Na última terça-feira, 26, no Teatro Municipal “Profª Olympia Faria de Aguiar
Adami”, em Sertãozinho, aconteceu o Congresso Técnico da final estadual do 21º JORI,
com a participação de representantes de todos os municípios participantes.
Cerca de 1.300 atletas disputarão 14 modalidades: Atletismo, Bocha, Buraco,
Coreografia, Damas, Dança de Salão, Dominó, Malha, Natação, Tênis, Tênis de Mesa,
Truco, Voleibol e Xadrez.
As competições serão distribuídas nas seguintes praças esportivas:
- Centro Olímpico "Maria Zeferina Rodrigues Baldaia": Atletismo, Bocha e
Malha;
- Clube da Velha Guarda: Buraco e Truco;
- Ginásio de Esportes "Pedro Ferreira dos Reis" (Docão): Coreografia e
Voleibol;
- Associação Beneficente, Cultural e Recreativa de Sertãozinho: Damas,
Dança de Salão e Dominó;
- Complexo Poliesportivo "Edgard Dega Gonçalves" (Patinódromo): Natação,
Tênis e Voleibol;
- Centro Esportivo Mogiana "Vereador Paulo Aparecido Braga": Tênis de
Mesa;
- Centro do Trabalhador "Silvério Selli": Voleibol;
- Complexo Esportivo "Selma Regina de Oliveira Mendes": Voleibol;
- Quadra Poliesportiva da EMEF "Prof. José Negri": Voleibol;
- Poliesportivo "Ilson Pereira de Souza": Voleibol;
- Centro de Convivência do Idoso (CCI): Xadrez.
Outras
informações
sobre
o
evento
estão
jorisertaozinho2017.com.br. (Assessoria de Comunicação PMS)

disponíveis

em:

