
Futebol Americano de MT se 
destaca em assembleia nacional

BELO HORIZONTE -MG

NO FINAL DE SEMANA VILA HORIZONTE

Peladão da Serra: Oito partidas 
serão realizadas

Campeonato Society: Mais quatro 
jogos acontecem no domingo

Abertura dos Jogos Escolares 
acontece na próxima quarta-feira

>Esportes06

A Federação Mato-
grossense de Futebol 
Americano (FMTFA), 
por meio do vice-pre-
sidente, Paulo Cesar 
Machado, presidiu a 
Assembleia Geral Or-
dinária (AGO) da Con-
federação Brasileira 
de Futebol Americano 
(CBFA), em Belo Hori-
zonte (MG), com par-
ticipação de dez fede-
rações estaduais, para 
definir novo estatuto 
e realizar eleições de 
presidente e membros 
do Conselho Fiscal. E 
o atual presidente na-
cional, Guto Sousa foi 
reconduzido ao cargo 
máximo da CBFA.

“Por ser vice-presi-
dente da FMTFA e pre-
sidente da Associação 
Atlética Cuiabá Arsenal 
(AACA), tive a honra de 
comandar uma assem-
bleia história da confe-

deração. Um encontro 
que decidiu os termos 
do estatuto que forma-
lizará a existência da 
CBFA. Tal posição de 
proeminência mostra 
que o estado de Mato 
Grosso tem representa-
tividade e força no cená-
rio nacional do futebol 
americano”, comenta o 
advogado e ex-jogador, 
Paulo Cesar Machado.

Além disso, o repre-
sentante mato-grossen-
se ainda foi eleito para 
o Conselho Fiscal da 
CBFA, junto com Ricar-
do Pizetta (SC), Diego 
Fernandes (DF) e Ro-
naldo Pimentel (RJ). E, 
com chapa única, o pre-
sidente nacional, Guto 
Sousa (PB) e o vice-pre-
sidente, Rogério Pimen-
tel (RJ) foram reeleitos. 
A AGO teve presença 
das federações do Rio 
Grande do Sul, Per-
nambuco, São Paulo, 
Santa Catarina, Paraná, 
Rio de Janeiro, Minas 

Gerais, Distrito Federal 
e Goiás, Sergipe e MT.

“O debate para apro-
vação do estatuto du-
rou horas e culminou 
num texto que trará se-

gurança jurídica para 
a entidade, filiados e 
para os demais atores 
do futebol americano 
do Brasil. E possibili-
tará a implantação de 

uma gestão baseada 
nas melhores práticas 
de governança, com 
mais participação, con-
trole e transparência 
em todos os processos. 

E entre as novidades 
estão as criações de um 
Conselho Consultivo, 
de um Comitê de Éti-
ca e de um STJD”, diz 
Guto Sousa.

>> Assessoria

A CBFA é responsável pela seleção brasileira, campeonatos brasileiros de futebol americano e flagbol

Como divulgado 
pelo DS na edição de 
ontem, terá início nes-
te final de semana em 
Tangará da Serra, a 1ª 
Edição do Campeonato 
de Futebol Amador “Pe-
ladão da Serra”, evento 
este que contará com a 
participação de 16 equi-
pes. O evento é uma 
emenda parlamentar 
do Deputado Estadual 
Saturnino Masson, que 
tem todo apoio da Pre-
feitura Municipal de 
Tangará da Serra. No 
total serão realizadas 
no final de semana oito 
partidas, que definirão 
quais equipes avança-
rão na competição, haja 
visto que o campeonato 
será disputado no siste-
ma de mata-mata. Ama-
nhã serão realizadas 
três partidas, todas com 
início previsto para às 
15h30. No campo do 
100% negros se enfren-
tam, União E.C e Bio-

farma, já no campo do 
Vasco o time Drogamax 
recebe o Lajes Tangará. 
No campo da Vila Es-
meralda a Escolinha do 
Xiruca enfrenta a equi-
pe Via Motos. No do-
mingo às 8h15 o time 
Tamo Junto enfrenta 
Futebologia no campo 
da Vila Olímpica Rei 
Pelé. Às 15h30 no cam-
po da Cohab Tarumã o 
Real Tangará enfrenta o 
time do Ajax, e no mes-
mo horário porém no 

campo do Vasco o time 
Aefex recebe a Triângu-
lo. Também às 15h30 
no campo do 100% Ne-
gros o time da casa en-
frenta o Dom Bosco, e 
para encerrar a rodada 
no campo da Vila Es-
meralda o time Amigos 
Carlos e Leandro en-
frenta o Amigos Futebol 
Clube. A competição 
ofertará um prêmio de 
R$ 10mil para o primei-
ro colocado e ainda R$ 
7mil para o segundo.

Acontecem na ma-
nhã do próximo domin-
go no campo society 
da Vila Horizonte mais 
quatro partidas válidas 
pela oitavas de final do 
Campeonato Munici-
pal de Futebol Society 
Aberto 2017, competi-
ção esta organizada pelo 

desportista Claudemir 
Rosseno (Claudinho) e 
que tem movimentado 
o cenário esportivo nos 
últimos dias. Na primei-
ra partida marcada para 
às 7h30, se enfrentam 
os times Via Motos e Ipê 
Esporte  Bar. Na sequên-
cia se enfrentam os ti-
mes Ajax e Santa Izabel, 
e no terceiro duelo do 

domingo o time Tarumã 
Esporte Clube enfrenta 
a equipe Campus Multi 
Serviços. Para fechar a 
rodada do domingo se 
enfrentam Karan E.C e 
Giro Motos. A organi-
zação convida todos os 
desportistas para pres-
tigiarem as partidas 
que prometem muita 
rivalidade.

Inicialmente pro-
gramado para hoje, a 
abertura dos Jogos Es-
colares da Juventude 
“Fase Municipal” foi 
adiada para a próxima 
quarta-feira. O evento 
é uma ação do Gover-
no do Estado de Mato 
Grosso, através da Se-
cretaria de Estado de 
Educação, Esporte e 

Lazer, em parceria com 
as Prefeituras Munici-
pais, instituições edu-
cacionais, desportivas, 
filantrópicas, órgãos 
oficiais e comissões 
credenciadas. A Aber-
tura oficial acontece 
na próxima quarta-fei-
ra, dia 12, às 7h30 no 
ginásio Douglas Poya-
ne, localizado no com-
plexo da Vila Olímpica 
Rei Pelé. A competição 

é disputada nas fa-
ses: municipal, regio-
nal e estadual. As ca-
tegorias em disputa 
são: A (Nascidos em 
2000/2001/2002) e ca-
tegoria B (nascidos em 
2003/2004/2005). De 
acordo com a organi-
zação neste ano foram 
incluídas outras duas 
modalidades, sendo: 
xadrez e ginástica rít-
mica.
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Diário da Serra

A competição conta com a participação de 16 equipes
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