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Construída para a 
Copa do Mundo 2014, 
a Arena Pantanal com-
pletou três anos neste 
domingo, 2 de abril. 
Neste percurso o estádio 
passou por muitas polê-
micas e falta de cuidado 
por parte do governo do 
estado. Porém, se tornou 
a nova casa do futebol 
mato-grossense, sediou 
quatro partidas do Mun-
dial, recebeu jogos da 
Série A do Brasileiro e 
títulos foram comemora-
dos pelo Cuiabá, único 
clube a levantar troféus 
nela. O jogo inaugural 
foi entre Mixto x San-
tos, pela primeira fase 
da Copa do Brasil, em 
2014. De lá para cá fo-
ram 170 jogos e 464 gols 
marcados.

Problemas - O estádio, 
que custou cerca de R$ 
660 milhões aos cofres 
públicos, ainda vive um 
impasse sobre a sua en-
trega oficial ao governo 
de Mato Grosso. A em-

presa Mendes Júnior, 
construtora responsável, 
alega não ter recebido o 
valor total e por isso se 
nega a terminar a obra. 
Por outro lado, o gover-
no judicializou a empre-
sa porque acredita que o 
dinheiro gasto daria para 
ter concluído o estádio. 
No meio dessa briga, a 
Arena Pantanal ficou 
sem os devidos reparos e 
diversos problemas apa-
receram, como bancos 
de reservas rasgados, 
vazamentos de água nos 
banheiros e vestiários, 
tetos desmoronaram, pi-
sos se soltaram, a parte 
elétrica foi comprome-
tida, com diversos apa-
gões, lixo acumulado e 
falta de limpeza, além 
de rachaduras nas estru-
turas de concreto.

Falta de laudos - Em 
2016 houve uma dimi-
nuição no número de 
jogos - 55 partidas con-
tra 67 do ano anterior 
-, isso ocorreu porque a 
Arena Pantanal passou 
a ter problemas com os 
laudos de segurança 

e vigilância sanitária. 
Com isso diversos jo-
gos da Série A do Bra-
sileiro não puderam ser 
disputados em Cuiabá. 
Somente Santos x Fla-
mengo e Santa Cruz x 
Corinthians foram joga-
dos na Arena. E no fim 

do ano, mais uma vez o 
Cuiabá comemorou título 
no estádio: campeão da 
Copa FMF Sub-21.

Seleção distante - Na 
atual temporada a Are-
na Pantanal poderia ter 
iniciado o ano com a 
partida entre Brasil e 

Paraguai pelas Elimi-
natórias da Copa do 
Mundo 2018, mas pro-
blemas com laudos e 
manutenção do estádio 
inviabilizaram a partida 
em Cuiabá. Em 2017, já 
foram disputados 23 jo-
gos entre Campeonato 

Mato-Grossense, Copa 
Verde e Copa do Brasil. 
O jogo com maior pú-
blico na temporada foi 
entre Luverdense e Co-
rinthians pela terceira 
fase da Copa do Brasil, 
que levou cerca de 16 
mil pessoas à Arena.
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Em 2017, já foram disputados 23 jogos entre Campeonato Mato-Grossense, Copa Verde e Copa do Brasil

Foi realizado na ma-
nhã do último domingo, 
2, em Tangará da Serra 
o Rachão de Ciclismo, 
evento este coordena-
do pelo ciclista Sidney 
Canela e que teve por 
objetivo alavancar a mo-
dalidade do Ciclismo 
Olímpico no município, 
tendo em vista a falta de 
competições dentro da 
cidade. 

A prova teve um per-
curso considerado pe-
sado, tendo os atletas 
percorrido um total de 
85 quilômetros, e teve 
como vencedor o ciclis-
ta Sinicleiton Canela, in-
tegrante da Associação 
de Ciclismo Tangaraen-
se (ACT). O segundo 
colocado da prova foi 
Casagrande, também re-
presentante da ACT e o 
terceiro colocado foi Si-
dney Canela, que tam-
bém defendeu a equipe 
da ACT. O quarto lugar 
ficou para o ciclista Ro-

ger Miller da Estrela SB, 
e o atleta Wainer Leite 
que ficou com o quinto 
lugar. “Neste treino pre-
miado estiveram pre-
sentes os melhores atle-
tas do estado que por 
coincidência são tanga-
raenses e a equipe ACT 
fez um ótimo trabalho 
neste rachão, visando 
as provas estaduais e 
nacionais futuras. Gos-
to de ver os atletas reu-
nidos e por isso sempre 
que possível vou fazer 

os treinos premiados”, 
comentou, ao destacar 
que ainda está se recu-
perando, “mais consegui 
ajudar minha equipe e 
trazer um bom resultado 
pra ACT”.

Canela agradece os 
colaboradores Tangará 
Cred, Jet Máster, Nu-
tricenter,  Suple Force,  
Bike Shop, Estrela Sport 
Bike, os vereadores Vag-
ner Constantino e Ro-
gério Silva, e ao Grupo 
Pedale.

Na página do seu site 
oficial a Federação Ma-
togrossense de Voleibol 
anunciou um importan-
te curso para o estado. 
De acordo com a nota, 
a entidade estará pro-
movendo um curso de 
formação de árbitros e 
apontadoras de volei-

bol indoor. O período 
de realização será nos 
dias 17 a 22 de abril em 
Cuiabá. O curso será mi-
nistrado por João Carlos 
Christoffoli, árbitro na-
cional. Já o curso para 
anotadores será com a 
apontadora nacional 
Ana Paula Peixoto. As 
aulas de Psicologia se-
rão ministradas com 

a Dr. Fabiana e Direito 
Desportivo com Dr. Nel-
son. Inscrições ao valor 
de 100,00 e maiores in-
formações podem ser 
feitos através dos fones 
(65)9-9205-8924 com 
Valdecir e (65) 9-9951-
0409 com João Carlos 
ou através do site da Fe-
deração Mato-grossense 
de Voleibol. 

Aconteceu na ma-
nhã do último domin-
go, 2, no campo society 
da Vila Horizonte mais 
quatro partidas váli-
das pelo Campeonato 
Municipal de Futebol 
Society Aberto 2017, 
competição que além 
de movimentar o ce-
nário esportivo do mu-
nicípio, também esta 

homenageando o fun-
dador do campo da Vila 
Horizonte, José Carlos 
Fonseca (popularmente 
conhecido por Peru), 
que dedicou muitos 
anos de sua vida ao es-
porte tangaraense. 

No primeiro jogo o 
time Agro Terra venceu 
a equipe Doces Guer-
reiro pelo placar de 2 a 
1; na sequência a equi-
pe Areia São João eli-

minou o Sulamérica ao 
vencer pelo placar de 2 
a 0; no terceiro jogo do 
domingo a equipe Pon-
tocom/Compacta Ser-
vice venceu o Carlos e 
Leandro pelo placar de 
1 a 0; e no último jogo 
o time Drogamax ven-
ceu por 4 a 0 a equipe 
Dona Júlia. No próximo 
domingo o campeonato 
segue com mais quatro 
partidas.
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Diário da Serra

A prova contou com um percurso de 85km
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