
Jogos Escolares: Inscrições encerram 
na próxima sexta-feira

FASE MUNICIPAL

OPORTUNIDADES RETORNO

Cuiabá Arsenal terá engenheiro 
como titular para o estadual

Consulado do Grêmio prepara
novo tour a Tangará

Continuam abertas inscrições 
para Escolinha de Voleibol

>Esportes06

Estão abertas desde 
o mês passado as ins-
crições para a edição 
2017 dos Jogos Escola-
res da Juventude, even-
to disputado nas fases 
municipais, regionais e 
estadual. A competição 
é uma ação do Gover-
no do Estado de Mato 
Grosso, através da Se-
cretaria de Estado de 
Educação, Esporte e La-
zer, em parceria com as 
Prefeituras Municipais, 
instituições educacio-
nais, desportivas, filan-
trópicas, órgãos oficiais 
e comissões credencia-
das, tendo como fina-
lidade promover ativi-
dades educacionais de 
esporte.

Além disso, os Jogos 
Escolares da Juventu-
de têm por objetivo: 
fomentar a prática de 
atividades esportivas 
educacionais, possi-
bilitar ao aluno o de-
senvolvimento de suas 
habilidades no esporte, 

contribuir para o de-
senvolvimento integral 
do aluno como crítico, 
autônomo, democrá-
tico, participativo, es-
timulando seu pleno 
exercício de cidadania; 
desenvolver as ativida-
des esportivas, prevale-
cendo sempre o caráter 
educacional, promover 
qualificação profissio-
nal dos professores, 
técnicos, dirigentes e 
árbitros, participantes 
das fases regionais; pos-
sibilitar que as equipes 
campeãs das etapas re-
gional participe da eta-
pa estadual e posterior-
mente da fase nacional.

De acordo com o se-
cretário de Esportes 
de Tangará da Serra, 
Wellington Bezerra, as 
inscrições foram aber-
tas no último dia 23 de 
fevereiro e se estendem 
até a próxima sexta-
feira, dia 31. As esco-
las interessadas devem 
procurar a Secretaria de 
Esportes, no prédio da 
Prefeitura Municipal, 
ou ainda via telefone: 

065 3311-4816 ou 3311-
4819, ou no email: es-
porte@tangaradaserra.
mt.gov.br .

As categorias em dis-
puta são: A (Nascidos 

em 2000/2001/2002) e 
categoria B (nascidos 
em 2003/2004/2005). 
Ainda de acordo com 
Bezerra neste ano foram 
incluídas outras duas 

modalidades, sendo: xa-
drez e ginástica rítmica.

Os Jogos Escolares da 
Juventude simbolizam 
um evento muito aguar-
dado pelos estudantes 

das diferentes redes de 
ensino, que inclusive 
já realizam seus treina-
mentos visando a vaga 
para representar o mu-
nicípio na fase regional.

>> Redação DS

A competição reúne centenas de atletas da rede municipal, estadual e particular

O engenheiro elé-
trico, multiatleta e bi-
campeão brasileiro de 
futebol americano pelo 
Cuiabá Arsenal (2010 e 
2012), Hanay Benedito 
Gonçalo, um Defensive 
Back de 26 anos, será 
peça chave na estraté-
gia de defesa da equipe 
na 3ª edição do Cam-
peonato Mato-grossen-
se de Futebol Ameri-
cano, que começa em 
abril. Atleta de futsal, 
rugby, crossfit, atletis-
mo e futebol america-
no, Hanay será titular 
na posição de Strong 
Safety e opção para 
Free Safety e Cornerba-
ck. “Lembro de ter feito 
uma jogada importante 
na final de 2012. No 
jogo em que o Cuiabá 
Arsenal ganhou o 2º 
título ao vencer o Cori-
tiba Crocodiles por 31 
a 23. Foi nos últimos 
dois minutos, quando 
o Coritiba avançava so-

bre nós e estava prestes 
a virar o placar. Nós só 
estávamos dois pontos 
na frente. Foi quando 
eles fizeram um passe 
longo e eu interceptei, 
daí corri contra e mar-
quei um touchdown. 
Foi o prego no caixão 
deles. Vencemos ali”, 
diz Hanay.

O 3º Campeonato 
Mato-grossense de Fu-
tebol Americano, orga-
nizado pela Federação 
Mato-grossense de Fu-
tebol Americano, terá 

participação de cinco 
equipes de cinco cida-
des: Cuiabá Arsenal, 
Rondonópolis Hawks, 
Sinop Coyotes, Sorriso 
Hornets e Luverden-
se Overwhelming. A 
competição terá o to-
tal de onze confrontos, 
que serão realizados de 
abril até junho, com 
início em 15 de abril. 
E o Cuiabá Arsenal es-
treia, no dia 29 ou 30 
de abril, contra o Lu-
verdense em Lucas do 
Rio Verde.

O Consulado do Grê-
mio em Tangará da Ser-
ra iniciou conversações 
para trazer mais uma vez 
o ‘Tour Tricolor pelo Bra-
sil’ a Tangará da Serra.

Está será a segunda 
excursão do departamen-
to consular do Grêmio a 
Tangará. A primeira foi 
realizada em março de 

2014 e contou com a 
presença dos diretores 
da equipe gaúcha, a bela 
da torcida e musa em 
2013, Charlene Macedo, 
o centroavante César, 
campeão mundial e da 
América em 1983 pelo 
Grêmio, tendo sido in-
clusive o autor do gol 
que deu números finais 
e garantiu o título da 
Libertadores da Améri-

ca daquele ano contra o 
Peñarol do Uruguai no 
Estádio Olímpico de Por-
to Alegre.

Nesta, além do de-
partamento consular, 
está sendo conversada a 
possível participação do 
ex-jogador Paulo Nunes, 
que se destacou no time 
gaúcho como atacante, 
especialmente nos anos 
de 1995 e 1996.

A Secretaria Munici-
pal de Esportes de Tanga-
rá da Serra ainda está dis-
ponibilizando vagas para 
a Escolinha Municipal de 
Voleibol, modalidade esta 
que tem o comando téc-
nico do treinador Marcos 
Furlan. Nas segundas-fei-
ras os treinos da escoli-
nha acontecem das 7h as 
9h no Centro Municipal 

Antenor Soares; das 14h 
as 16h na Vila Olímpica 
Rei Pelé. Das 16h as 20h 
é a vez do treinamento 
da Seleção Estudantil no 
Módulo Esportivo.

Nas terças, os treina-
mentos acontecem das 
9h as 11h e das 15h as 
17h na Escola José Noda-
ri; e das 18h as 20h é o 
da seleção. Nas quartas, 
das 14h as 16h ocorre a 
escolinha na Vila Olím-

pica e das 16h as 18 o 
treinamento da seleção. 
Nas quintas acontece a 
escolinha das 14h as 16 
na Vila Olímpica e das 
16h as 20 o treinamento 
da seleção. E, nas sextas 
das 14h as 16 é realizado 
o treinamento da escoli-
nha no módulo esportivo 
e das 16h as 20h o treina-
mento da seleção. Maio-
res informações pelo tele-
fone: 065 3326-1000.
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Diário da Serra

O campeonato Estadual da modalidade terá início no próximo mês
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