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A primeiro final de semana da etapa Lindeiros do Jans aconteceu em sete municípios, com 10
modalidades, em disputas que iniciaram na sexta-feira (26). Incluída no calendário dos Jogos, a
segunda etapa do Circuito Paranaense de Vôlei de Praia foi um sucesso.
O primeiro final de semana da Etapa Lindeiros dos Jogos de Aventura e Natureza do Paraná (Jans)
foi um sucesso. As competições aconteceram em sete municípios, com 10 modalidades em disputas
que iniciaram na sexta-feira (26) e seguiram até domingo (28). Mais de 3 mil atletas participam da
etapa Oeste. Marechal Cândido Rondon, Pato Bragado, Entre Rios do Oeste, Guaíra, Mercedes,
Terra Roxa e Missal foram as sedes do evento, recebendo competições de Vôlei de Praia, BMX
Freestyle (apresentação), Hand Beach, Canoagem de Velocidade, Pesca, Futevôlei, Skate, Beach
Soccer, Mountain Bike e o Futebol das Estrelas. Jogos da Juventude e Jogos Abertos reúnem 1,9
mil pessoas em Apucarana Incluída no calendário dos Jans, a segunda etapa do Circuito
Paranaense de Vôlei de Praia foi um sucesso. Para o presidente da Federação Paranaense de
Voleibol, Jandrey Vicentin, o evento ajuda muito no desenvolvimento de jovens talentos.
&ldquo;A parceria entre a federação, município de Marechal Cândido Rondon e Governo do Estado
foi muito boa, uma grande festa, com as competições nas categorias sub-17 e sub-19. É muito
importante o apoio que o Governo do Estado tem dado a esta modalidade que já trouxe
quatro medalhas olímpicas por atletas paranaenses, e tenho certeza que no futuro teremos outros
grandes resultados devido a esta parceria", disse. Bolsista pelo Paraná, Isabela Abreu é campeã
brasileira no pentatlo moderno O secretário de Esporte e Lazer de Marechal Cândido Rondon,
Diogo Schneider, destaca a importância do município em sediar o evento: &ldquo;Estamos felizes
em receber a competição, com diversas atrações numa programação muito boa. Recebemos o vôlei
de praia e o BMX Freestyle, e encerramos com chave de ouro o evento na nossa sede. A parceria
foi gratificante&rdquo;, afirmou. ÚLTIMA ETAPA &ndash; O encerramento da próxima Etapa
Lindeiros acontecerá entre 3 e 5 de dezembro nas cidades de Foz do Iguaçu, Marechal Cândido
Rondon, Medianeira, Missal, Santa Helena, Santa Terezinha do Itaipu e São Miguel do Iguaçu, com
as modalidades Beach Tennis, Caiaque Polo, Paraquedismo, Patinação, BMX Freestyle, Skate,
Punhobol, Vôlei de Praia, Hand Beach, Paraciclismo, Futevôlei, Velocross, Mountain Bike e o
Futebol das Estrelas. Os Jogos de Aventura e Natureza são realizados pelo Governo do Estado,
por meio da Superintendência do Esporte do Paraná, e contam com o patrocínio exclusivo da Itaipu
Binacional.
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