
Secretaria de Esportes divulga 
calendário esportivo para 2017

MUITOS EVENTOS

PRÓXIMA FASE GRATUITO

Campeonato Society registra 17 
gols no último domingo

Society “40 anos”: Inscrições 
encerram na próxima sexta-feira

Real Tangará disputará 6ª Copa 
Rádio Difusora em Cáceres

>Esportes06

A Secretaria Municipal 
de Esportes de Tanga-
rá da Serra, gerida pelo 
desportista e ex verea-
dor Wellington Bezerra 
divulgou nesta semana 
o Calendário Oficial de 
eventos para o ano de 
2017. Muitos eventos 
discriminados no calen-
dário já foram realizados 
ou  estão em andamento. 
Confira o calendário para 
os dois próximos meses: 
Abril: Realização dos Jo-
gos Escolares da Juven-
tude – Fase Municipal. 
Realização do Campeo-
nato Municipal de Fut-
sal - Aberto Feminino e 
Masculino. Realização do 
Campeonato de Futebol 
Socyte Masculino - Ano 
Base 1977 (40 ANOS). 
Apoio para a Copa Picolli 
de Futebol Society Infan-
til. Jogos dos Servidores 
Públicos Municipais. 
Iniciação das Escolinhas 
Esportivas. Abertura das 
Inscrições para Campeo-
nato Municipal de Fute-

bol de Campo Masculino 
- Ano Base 2002. Aber-
tura das Inscrições para 
“Torneio Cidade de Tan-
gará” de Futevôlei. Rea-
lização do “1º Campeo-
nato Peladão da Serra”. 
Abertura do Campeonato 
Municipal de Autocross. 
Apoio para a 3ª Corri-
da Jardim Santa Izabel. 
Realização do Torneio de 
Voleibol Trio – Praça Vir-
gílio Favetti – naipes mas-
culino e feminino. Maio: 
Início dos Treinamentos 
das Seleções Estudantis 
nas modalidades de Han-
debol, Voleibol e Futsal 
masculino e feminino. 
Realização da 1ª Etapa 
da Copa Tangará MTB de 
Ciclismo – masculino e 
feminino. Realização da 
V Corrida Cidade de Tan-
gará – 10 KM. Realização 
do “GP Tangará de Ciclis-
mo SPEED”  comemora-
tivo ao 41º Aniversário 
de Tangará da Serra. 
Abertura das Inscri-
ções para Campeonato 
de Futebol de Campo 
- Ano Base 1971 (45 
ANOS). Abertura das 

Inscrições para Cam-
peonato de Futebol So-
ciety Ano Base 1967 
(50 ANOS). Abertura 
das Inscrições para 
Campeonato de Fute-
bol Society Masculi-
no e Feminino Aberto. 
Realização do Campeo-

nato Municipal de Fu-
tebol de Campo Mascu-
lino - Ano Base 2002. 
Realização do Torneio 
“Cidade de Tangará” de 
Fut-Vôlei. Campeonato 
Estadual de Tênis de 
Mesa e Clínica da Moda-
lidade. Realização do Tor-

neio de Malha “Cidade 
de Tangará”. Realização 
da Rodada de Quartas de 
Final do “ 1º Campeonato 
Peladão da Serra”  Campo 
do Vasco. Realização das 
Semi Finais e Final do 
“1º Campeonato Peladão 
da Serra”. Abertura das 

Inscrições para o Cam-
peonato Municipal Rural 
– Base Campo da Gleba 
Triângulo.

O DS  divulgará em bre-
ve os outros eventos pro-
gramados no Calendário 
Esportivo da Secretaria 
Municipal de Esportes.
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A Secretaria Municipal de Esportes é gerida pelo desportista e ex vereador Wellington Bezerra

Aconteceu na ma-
nhã do último domin-
go no campo society 
da Vila Horizonte a 
última rodada da pri-
meira fase do Cam-
peonato Municipal de 
Futebol Society Aberto 
2017, competição que 
além de movimentar 
o cenário esportivo do 
município, também 
está homenageando o 
fundador do campo da 
Vila Horizonte, José 
Carlos Fonseca (popu-
larmente conhecido 
por Peru), que dedicou 
muitos anos de sua 
vida ao esporte tan-
garaense. Na primeira 
partida do domingo, 
a equipe Amigos Car-
los/Leandro venceu o 
Chelsea pelo placar de 
4 a 2. Na sequência,  
a equipe Tamo Juntos 
E.C acabou sendo der-
rotado pelo placar de 3 
a 0 diante do Ipê Sport 
Bar, já no terceiro due-

lo da manhã os times 
Amigos Chape e Ka-
ram Esporte Clube em-
pataram em 3 a 3. Na 
última partida da pri-
meira fase do campeo-
nato se enfrentam os 
times Real LTL e Dona 
Júlia também ficaram 
no empate, porém pelo 
placar de 1 a 1.

Premiação: A com-
petição oferta uma pre-
miação de R$ 3.000,00 
para o primeiro, R$ 
2.000,00 para o segun-

do e ainda R$ 1.000,00 
para o terceiro.

Próxima rodada: 
No próximo domingo 
mais quatro partidas 
serão realizadas. Às 
7h30 – Doces Guer-
reiro x Agro Terra. Às 
8h30 – Sul América x 
Areia São João/MS Es-
petos. Às 9h30 – Pon-
tocom/ Pit Stop/Pneu 
Compacta x Amigos 
Carlos e Leandro. Às 
10h30 – Drogamax x 
Dona Júlia.

Encerram nesta 
sexta-feira em Tangará 
da Serra as inscrições 
para a 4ª Copa Tanga-
rá de Futebol Society 
40 (ano base 1977), 
competição esta que 
será organizada pela 
Secretaria Munici-
pal de Esportes, ge-

rida pelo Secretário 
Wellington Bezerra. 
As inscrições foram 
abertas há cerca de 
20 dias. As equipes 
interessadas em efe-
tuar suas inscrições 
podem se deslocar 
até a Secretaria Mu-
nicipal de Esporte, 
localizada no terceiro 
piso na Prefeitura Mu-

nicipal. As inscrições 
são gratuitas. Já a pre-
miação será de troféus 
e medalhas para o pri-
meiro e segundo colo-
cado, além de troféu 
para o goleiro menos 
vazado e o artilheiro 
da competição. Mais 
informações pelos te-
lefones: (065) 3311 - 
4816 ou 3311 – 4819.

A escolinha de fu-
tebol de Tangará da 
Serra, Real Tangará, 
comandado pelo trei-
nador Sasá disputará 
neste final de sema-
na sua participação 
na primeira fase da 
6ª Copa Rádio Difu-
sora de Futebol Infan-
til, competição esta 
que conta com equi-

pes de toda região de 
Cáceres. O time tan-
garaense disputará a 
competição com três 
equipes, sendo sub-15 
(atletas nascidos em 
2002/), sub-14 (atletas 
nascidos em 2003) e 
ainda sub-13 (atletas 
nascidos em 2004). 
“Estamos treinando 
firme e esperamos fa-
zer uma boa partici-
pação na competição. 

Queremos agradecer 
aos organizadores da 
competição pelo con-
vite, tendo em vista 
que esta será a pri-
meira vez que partici-
pamos da competição 
que já é tradicional 
naquela região”, disse 
o treinador Sasá, sa-
lientando que a equi-
pe completou recen-
temente 13 anos de 
existência.
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Diário da Serra

A competição tem levado um bom público ao campo
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