
Inscrições para várias competições 
encerram hoje em Tangará

ÚLTIMO DIA

CAMPEONATO AMADOR CICLISMO

Lançamento oficial do Peladão da 
Serra acontece na noite de hoje

Treino Premiado de Ciclismo 
acontece neste domingo

Luverdense enfrenta o Rio Branco 
ES para buscar vaga semifinal

>Esportes06

A Secretaria Munici-
pal de Esportes de Tan-
gará da Serra, gerida 
pelo secretário Wellin-
gton Bezerra, encerra 
nesta sexta-feira as ins-
crições de três impor-
tantes competições que 
contribuem para o de-
senvolvimento do espor-
te do município.

Jogos Escolares da Ju-
ventude: A competição 
é disputada nas fases 
municipais, regionais 
e estadual. O evento é 
uma ação do Governo 
do Estado de Mato Gros-
so, através da Secretaria 
de Estado de Educação, 
Esporte e Lazer, em par-
ceria com as Prefeituras 
Municipais, instituições 
educacionais, desporti-
vas, filantrópicas, órgãos 
oficiais e comissões cre-
denciadas, tendo como 
finalidade promover 
atividades educacionais 
de esporte, pesquisa. 
As categorias em dispu-

ta são: A (Nascidos em 
2000/2001/2002) e ca-
tegoria B (nascidos em 
2003/2004/2005). Ainda 
de acordo com Bezerra, 
neste ano foram incluí-
das outras duas moda-
lidades, sendo: xadrez 
e ginástica rítmica. As 
escolas interessadas 
devem procurar a Se-
cretaria de Esportes, 
no prédio da Prefeitura 
Municipal, ou ainda via 
telefone: 065 3311-4816 
ou 3311-4819, ou no 
email: esporte@tangara-
daserra.mt.gov.br .

Os Jogos Escolares da 
Juventude é um evento 
muito aguardado pelos 
estudantes das diferen-
tes redes de ensino, que 
inclusive já realizam 
seus treinamentos vi-
sando a vaga para repre-
sentar o município na 
fase regional.

4ª Copa Tangará de fut-
sal – Encerram hoje tam-
bém as inscrições para a 
4ª edição da Copa Tan-
gará de futsal masculino 
e feminino aberto/2017. 

A competição não tem 
nenhuma taxa de inscri-
ção. A premiação será 
de troféus e medalhas 
para os dois primeiros 
colocados tanto do nai-
pe masculino, quanto do 

naipe feminino, além de 
troféu para o artilheiro e 
o goleiro menos vazado.

Society “40 anos” – 
Hoje também será o últi-
mo dia para quem quiser 
se inscrever para dispu-

tar a 4ª Copa Tangará de 
Futebol Society 40 (ano 
base 1977). As inscri-
ções também são gratui-
tas e premiação também 
será de troféus e meda-
lhas para o primeiro e 

segundo colocado, além 
de troféu para o goleiro 
menos vazado e o arti-
lheiro da competição. 
Mais informações pelos 
telefones: (065) 3311 - 
4816 ou 3311 – 4819.
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Os interessados deverão procurar a sede da Secretaria de Esportes no prédio novo da Prefeitura Municipal

Acontecerá na noi-
te de hoje em Tangará 
da Serra, o congresso 
técnico da 1ª Edição do 
Campeonato de futebol 
Amador “Peladão da Ser-
ra”. Evento este, que tem 
por objetivo fomentar a 
prática esportiva, valori-
zação do futebol amador 
e levar ainda um pouco 
de entretenimento e la-
zer para as comunidades 
e famílias de Tangará da 
Serra e região. O even-
to conta com o apoio da 
Secretaria Adjunta de 
Esporte e Lazer, Governo 
de Mato Grosso, Depu-
tado Saturnino Masson, 
além das Prefeituras de 
Tangará da Serra, De-
nise, Barra do Bugres, 
Nova Olímpia e Santo 
Afonso. De acordo com 
informações obtidas 
pelo DS, o congresso 
técnico do evento acon-
tecerá hoje às 19h no 
Auditório da Prefeitura 
Municipal de Tangará 

da Serra, localizado no 
final da Avenida Brasil, 
Jardim Europa.

Na primeira fase, as 
equipes estarão dividas 
em sedes, sendo elas: 
Tangará da Serra, De-
nise, Barra do Bugres, 
Nova Olímpia e Santo 
Afonso. Cada sede pro-
moverá a competição 
com equipes de cada 
cidade, onde o formato 
do evento será de forma 
mata-mata. Cada cidade 

citada indicará um repre-
sentante, além de Tanga-
rá da Serra que indicará 
04. Na segunda fase a 
competição será dispu-
tada de forma regional. 
A premiação da compe-
tição será de R$ 10mil 
ou 01 moto. O congresso 
técnico da competição 
acontecerá hoje para o 
lançamento oficial do 
campeonato, além de de-
finir, locais e horários de 
jogos da primeira fase

Acontece neste do-
mingo em Tangará da 
Serra, o já tradicional 
Treino Premiado de 
Ciclismo, o treina-
mento é conhecido 
em todo o país como 
rachão. A largada 
acontece às 7h no 
Cristo Redentor, na 

saída do município 
para a cidade de Nova 
Olímpia. “Mesmo não 
estando em plena ati-
vidade eu vejo que no 
momento precisamos 
levantar o ciclismo e 
o rachão proporcio-
na isso. Peço a co-
laboração de todos 
que forem passar nas 
vias sentido Cristo a 

Unemat para que seja 
redobrada a atenção, 
pois os ciclistas es-
tarão naquele trajeto, 
todos são conscien-
tes dos cuidados e é 
proibido largar sem 
os equipamentos de-
vidos do esporte ci-
clismo”, disse Sidney 
Canela, organizador 
do evento.

O Luverdense se 
aproximou novamen-
te de chegar à semifi-
nal da Copa Verde. Na 
noite da última quar-
ta-feira, o LEC não to-
mou conhecimento do 
Rio Branco ES, no Pas-
so das Emas, em Lucas 
do Rio Verde, e goleou 
por 5 a 0, no jogo de ida 
das quartas de final da 

competição regional. 
Marcos Aurélio (2), 
Macena (2) e Ricardo 
marcaram os gols do 
time mato-grossense. 
Com a goleada, o Lu-
verdense pode até per-
der por quatro gols de 
desvantagem, no jogo 
de volta que aconte-
ce hoje, às 20h30, no 
Kleber Andrade, em 
Cariacica, para ficar 
com a vaga. Ao Rio 

Branco resta apenas 
vencer por seis gols de 
diferença. Em caso de 
um 5 a 0 em favor do 
time capixaba, a dis-
puta será decidida nas 
cobranças de pênaltis. 
Quem avançar do due-
lo entre Luverdense e 
Rio Branco ES encara 
o vencedor de Luizâ-
nia e Rondoniense. No 
jogo de ida, um empa-
te em 3 a 3.
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Diário da Serra

A competição contará com a participação de cinco cidades
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