
Cuiabano vence 1ª etapa do 
Circuito de Tênis Estadual
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PELE 23 DE ABRIL

Sidney Canela se afastará de 
competições para tratamento

Tangaraenses participarão da 
Corrida Bom Jesus em Cuiabá

>Esportes06

Emerson Gonçalves 
vence Ariovaldo Custó-
dio na final da 1ª etapa 
do Circuito Estadual de 
Tênis, torneio chamado 
2ª Copa Monte Líbano 
Promotors Veículos, na 1ª 
Classe Vip, no último fi-
nal de semana, no Clube 
Monte Líbano, em Cuia-
bá, fatura 180 pontos e 
abre o ranking mato-gros-
sense como líder da cate-
goria. E a segunda fase do 
estadual será no próximo 
mês, de 05 a 09 de abril, 
sediada pelo Caiçara Tê-
nis Clube, em Rondonó-
polis Na 1ª Classe Vip, 
Emerson Gonçalves sur-
preendeu ao superar o 
campeão estadual do ano 
passado (2016) e favorito 
ao título deste ano (2017), 
Robson Nunes por dois 
sets a zero e parciais de 
6/4 e 6/4. Em seguida en-
frentou e venceu Flander-
son Marques por parciais 
de 6/2 e 6/0. E, na final, 
com a partida empatada 
no primeiro set, em 3 ga-
mes contra 3, o adversá-

rio, Ariovaldo Custódio, 
o “Tulinho”, desistiu por 
conta de uma lesão na 
perna.

“Tenho treinado para 
ganhar ritmo e, neste ano, 
estou focado em aumen-
tar o nível do circuito 
estadual. No jogo contra 
o Robson, fui mais con-
sistente na troca de bolas 
e surpreendi em algumas 
finalizações. Isso foi a 
chave do jogo. Quando 
ele encurtava a bola, eu 
deslocava ele e finalizava 
no espaço vazio. Já contra 
Tulinho, sabia que ele ti-
nha se lesionado antes e 
esperei ele entregar. Ago-
ra é manter treinos e pre-
parar para encarar Julio 
Benegas”, diz Emerson.

De acordo com o pre-
sidente da Federação 
Mato-grossense de Tênis 
(FMTT), Rivaldo Barbo-
sa, o Circuito Estadual 
de Tênis de Mato Grosso 
terá o total de doze eta-
pas em 2017, organiza-
das em quatro cidades 
sedes, serão oito etapas 
ou torneios em Cuiabá, 
duas em Sinop, uma em 
Rondonópolis e uma em 

Primavera do Leste. Se-
gundo ele, a expectativa é 
de que a competição seja 
ainda mais sólida que no 
ano anterior.

“Tivemos a partici-

pação de 380 atletas no 
estadual do ano retrasa-
do (2015) e avançamos 
para 621 no ano passado 
(2016). Um aumento de 
quase 64% na quantidade 

de competidores. E espe-
ramos manter essa nova 
quantia e talvez até elevá
-la. Serão 12 etapas e vá-
rias categorias por nível 
técnico. A 1ª Classe Vip 

ou Pro (de profissional) 
é a que tem o maior nível 
técnico. Muitos dos te-
nistas dessa categoria são 
professores de tênis”, co-
menta Rivaldo Barbosa.
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Emerson Gonçalves é pai do jovem talento Mato-grossense Richard Gama

O ciclista de Tangará 
da Serra, Sidney Canela, 
concedeu na manhã de 
ontem uma entrevista ao 
DS, falando sobre seu afas-
tamento neste momento 
dos treinamentos e com-
petições para fazer  tra-
tamento de um pequeno 
problema de pele. “Ainda 
durante a volta de Riberal-
ta na Bolívia há dois meses 
atrás eu sofri um acidente 
na primeira etapa da volta,  
tive grandes arranhões na 
pele mas nenhuma fratu-
ra,  os médicos me pedi-
ram pra abandonar a volta 
mas era uma oportunida-
de única minha. Resolvi 
continuar e consegui um 
ótimo resultado na volta,  
porém mesmo usando 
curativos e os melhores 
protetores solares que os 
atletas usam, a cada etapa 
era difícil aguentar o calor 
que em alguns dias chega-
ram a 38 graus. Tive uma 
pequena queimadura de 
pele após a volta,  ao pas-

sar dos dias tive um come-
ço  de manchas na pele”, 
disse Canela, salientando 
que a decisão surgiu a al-
guns dias, visando desta 
forma tratar o mais rápido 
possível para que esteja 
apto aos treinamentos. 

“É difícil pra mim 
parar os pedais,  não só 
porque pra voltar a forma 
novamente em ritmo de 
competição, também é 
complicado mas porque 
também gosto muito de 

estar em alta velocidade 
em cima da magrela, mas 
eu preciso descansar e 
quando estiver me sentin-
do bem novamente voltar 
a montar na bike”, finali-
zou o ciclista.

Agradecimentos: Jet 
Máster, Multi Elétrica,  
Tangará Cred, Professor/
Vereador Vagner Cons-
tantino, Danilo Monteiro 
(presidente da ACT) e 
ainda a Academia Corpo 
Ativo.

Acontece no dia 23 
de abril em Cuiabá a 
31ª Corrida Pedestre 
Senhor Bom Jesus de 
Cuiabá, evento este, já 
tradicional e que anual-
mente conta com atle-
tas de todo o país. Mais 
uma vez Tangará da Ser-
ra contará com diver-
sos representantes na 
prova e promete levar 
dificuldades aos adver-
sários. De acordo com 
informações repassadas 
ao DS, o percurso será 
de 10 km com largada 
no Parque das Águas e 
chegada na Orla do Por-
to. As inscrições para a 
prova começam no dia 
10 de abril, segundo a 
prefeitura municipal. 
A prova será disputada 
no dia 23 de abril, en-
cerrando as comemo-
rações dos 298 anos de 
Cuiabá. As inscrições 
serão realizadas entre 
os dias 10 a 14 de abril, 
pelo site da prefeitura e 

a entrega dos kits (ca-
miseta e chip) do dia 19 
a 21. Os corredores de-
verão contribuir com 2 
kg de alimentos não pe-
recíveis. Todos os anos 
mais de cinco mil cor-
redores participam do 
evento nas categorias: 
atletas com deficiência, 
elite feminina, mascu-
lina e categoria geral. A 

competição ocorre den-
tro das normas da Con-
federação Brasileira de 
Atletismo.

Os atletas irão per-
correr as seguintes ruas: 
Avenida Hermínia Tor-
quato, Historiador Ru-
bens de Mendonça, Ge-
túlio Vargas, Barão de 
Melgaço, Córrego Oito 
de Abril e Beira Rio.
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A lesão foi ocasionada durante a Volta de Riberalta na Bolívia, há dois meses atrás

As inscrições serão realizadas entre os dias 10 e 14 de abril
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