
Campeão Mundial de Estilingue 
realiza visita a Tangará da Serra

BETÃO NASCIMENTO

EM BREVE EM MAIO

Estádio Municipal deve ser 
liberado após adequações

Corrida Cidade de Tangará estará 
na programação de aniversário
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O Prefeito Municipal 
de Tangará da Serra, Fá-
bio Martins Junqueira, o 
Secretário Municipal de 
Esportes, Wellington Be-
zerra, receberam na ma-
nhã de ontem na sede do 
Poder Executivo a visita 
do Campeão Mundial 
de Estilingue, Alberto 
Alves do Nascimento, 
mais conhecido como 
Betão Nascimento que 
trouxe recentemente a 
medalha de campeão do 
15º Campeonato Inter-
nacional de Estilingue 
da Espanha. 

Betão é o primeiro bra-
sileiro a ganhar uma me-
dalha de campeão, nesta 
modalidade, no exterior. 
De acordo com infor-
mações repassadas pelo 
gestor do esporte do 
Município, Wellington 
Bezerra, o objetivo da vi-
sita foi estreitar conver-
sas para a realização do 
Campeonato Regional 
de Estilingue em Tan-
gará da Serra, que sele-
cionará 15 atletas para 

participarem da Seleti-
va para o Brasileiro que 
acontecerá nos dias 25 e 
26 de novembro na cida-
de de Nova Mutum. “Es-
tou muito feliz com esta 
visita a Tangará da Ser-
ra, uma cidade bonita e 
muito receptiva, e temos 
a certeza que o evento de 
estilingue aqui na cidade 
será um grande sucesso”, 
disse Betão Nascimento, 
que além de atleta é Pre-
sidente da Confederação 
Brasileira de Estilingue.

“Quero agradecer ao 
Secretário de Esportes, 
Bezerra, e ao Prefeito Fá-
bio, que nos receberam 
com muito carinho. O 
Secretário nos levou para 
conhecer alguns espaços 
esportivos do município, 
e estamos ansiosos para 
realizar este evento aqui 
em Tangará da Serra”, 
completou Betão, que é 
natural de Chapada dos 
Guimarães.

Betão participou do 
Campeonato Internacio-
nal da Espanha no último 
ano. Após sua participa-
ção, a modalidade vem 
tendo mais visibilidade 

no país. Outra conquista 
da Confederação de Esti-
lingue foi a realização no 
final do ano passado da 
Copa Brasil de Estilin-
gue no dia 19 de dezem-

bro e o 1º Campeonato 
Brasileiro de Estilingue, 
ambos em Chapada dos 
Guimarães. 

A Confederação Bra-
sileira de Estilingue 

juntamente com Betão 
está fazendo um traba-
lho de unificação do 
esporte com as normas 
mundiais. Em Chapa-
da dos Guimarães a Lei 

nºn1629/2015 delibera a 
normatização do uso do 
estilingue. ”Estamos lu-
tando para adequar esta 
Lei em todo território na-
cional”, disse ele.
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A visita teve ainda o objetivo de estreitar conversas para realização de evento

Após quase um ano 
fechado, o Estádio Mu-
nicipal Mané Garrin-
cha de Tangará da Serra 
deverá ser liberado em 
breve. De acordo com 
o gestor do esporte do 
município, Wellington 
Bezerra, já foi autori-
zada a ordem de servi-
ço para a instalação do 
corrimão e ainda, toda 
instalação da nova ilu-
minação do local. “Es-
tamos empenhados e 
trabalhando firme para 
o mais breve possível 
vermos novamente o 
nosso estádio a disposi-
ção dos amantes do es-
porte de nossa cidade. 
Queremos mais uma 
vez agradecer o Prefei-
to Fábio, que autorizou 
as melhorias necessá-
rias para a liberação 
do Estádio Municipal”, 
falou Wellington Be-
zerra, informando ain-
da, que a expectativa é 
que no aniversário da 

cidade  (13 de maio), o 
local possa ser reinau-
gurado. 

O Estádio Municipal 
Mané Garrincha é con-
siderado um dos prin-
cipais estádios do es-
tado, porém após com 
um forte vendaval que 
danificou sua estrutu-
ra, acabou sendo inter-

ditado para melhorias. 
O local além de atender 
a classe do futebol com 
treinamentos de sele-
ção, amistosos, e ainda 
competições, também 
era utilizado para a 
classe do atletismo, jo-
gos do futebol america-
no, caminhadas, dentre 
outras atividades.

Acontece no dia 14 de 
maio em Tangará da Ser-
ra, a tradicional Corrida 
Cidade de Tangará, even-
to este que contará com 
atletas não apenas do 
município como de todo 
o estado. O evento faz 
parte da programação dos 
41 anos de Tangará. “Essa 
é uma competição tradi-
cional e que eleva a parti-
cipação dos nossos espor-
tistas. A Corrida Cidade 
de Tangará envolve toda a 
comunidade de atletismo 
local e isso é fundamental 
para o desenvolvimento 
da atividade”, afirmou 
Bezerra.

A retomada da com-
petição que deixou de 
ser realizada nos últimos 
quatro anos foi definida 
após reunião no mês de 
fevereiro com o Prefeito 
Fábio Martins Junqueira 
e ainda representantes da 
Associação Tangaraense 
de Atletismo.

 “A Secretaria de Es-

portes é parceira na rea-
lização de competições. 
Na condição de Secre-
tário buscarei parcerias, 
atuarei em conformidade 
com o que o Prefeito Fá-
bio Martins Junqueira, 
nos determinou, dentro 
da legalidade, com trans-
parência e criatividade, 
para não onerar o Poder 
Público”, acrescentou o 
Secretário de Esportes.

O Prefeito Fábio Jun-
queira parabenizou o Se-
cretário pela iniciativa e 
anunciou que a competi-

ção fará parte do calendá-
rio de eventos do aniver-
sário da cidade. “Realizar 
essa competição dentro 
da programação festiva 
dos 41 anos de emancipa-
ção política e administra-
tiva de Tangará da Serra 
é uma bela iniciativa que 
tanto valoriza a comuni-
dade esportiva, quanto a 
população do município 
como um todo. Dessa for-
ma, parabenizo o Secre-
tário Bezerra pela ação”, 
pontuou o Chefe do Po-
der Executivo.
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Diário da Serra

A expectativa é que já esteja a disposição no aniversário da cidade

O evento deverá reunir atletas não apenas de Tangará
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