
Peladão da Serra: Definidos 
confrontos da segunda fase

OITO TIMES

SUBSTITUIÇÕES COMUNIDADE TRIÂNGULO

Campos da Cohab Tarumã e Vila 
Esmeralda recebem traves novas

Tradicional Torneio de Futebol 
Society acontece em maio

Sinop F.C sagra-se campeão 
da Copa Cuiabá sub-19

>Esportes06

Aconteceu na noite da 
última segunda-feira no 
gabinete do Secretário 
Municipal de Esportes, 
Wellington Bezerra, o 
sorteio dos confrontos 
da segunda fase da 1ª 
Edição do Campeonato 
de Futebol Amador “Pe-
ladão da Serra”, evento 
este teve início com a 
participação de 16 equi-
pes, restando agora ape-
nas oito equipes na fase 
municipal. O sorteio 
contou com a presença 
do Secretário Bezerra e 
dos representantes das 
equipes. A segunda fase 
em Tangará da Serra 
será realizada nos dias 
22 e 23 de abril. No sá-
bado, dia 22, no campo 
do Vasco se enfrentarão 
os times Drogamax e 
Amigos Carlos e Lean-
dro. Também no dia 
22, porém no campo da 
Vila Esmeralda se en-

frentarão os times Dom 
Bosco e Biofarma. Já no 
domingo dia 23 no cam-
po do Vasco acontece o 
embate entre os times 
Aefex e Futebologia, no 
campo da Vila Esmeral-
da no mesmo dia se en-
frentam as equipes Real 
Tangará e Via Motos.

A primeira fase acon-
tece no final e encer-
rou com os seguintes 
resultados: A Biofarma 
empatou em 1 a 1 com 
o União no tempo nor-
mal e venceu nos pênal-
tis pelo placar de 3 a 2 
A Drogamax venceu o 
Lajes Tangará pelo pla-
car de 5 a 0. A equipe 
Via Motos venceu nos 
pênaltis a Escolinha do 
Xiruca por 4 a 3, após 
empate em 0 a 0 no 
tempo normal. A equi-
pe Futebologia venceu o 
Tamo Junto pelo placar 
de 4 a 1. O Real Tangará 
venceu por 7 a 2 o Ajax, 
já o Aefex venceu por 2 
a 0 o time da Triângulo 

e a equipe Amigos Car-
los e Leandro venceu 
por 6 a 2 o time Amigos 
F.C. O Peladão da Ser-
ra é uma emenda par-
lamentar do Deputado 

Estadual Saturnino 
Masson, que tem todo 
apoio da Prefeitura Mu-
nicipal de Tangará da 
Serra.

A competição ofertará 

um prêmio de R$ 10 mil 
para o primeiro coloca-
do e ainda R$ 7 mil para 
o segundo. Para a dispu-
ta da competição cada 
equipe realizou doação 

de uma cesta básica que 
será repassada à Assis-
tência Social para pos-
teriormente ser doada 
às famílias carentes do 
município.
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Apenas oito equipes, continuam na briga pelo prêmio de R$ 10 mil

Desde que assumiu a 
Secretaria Municipal de 
Esportes, o ex-vereador 
Wellington Bezerra, tem 
trabalhado muito visan-
do fazer com que o se-
guimento esportivo de 
Tangará da Serra possa 
resgatar sua autoestima. 
Realização de eventos, 
apoios às diferentes 
competições esportivas, 
como também limpeza 
das aéreas esportivas 
tem sido constante na 
gestão. Atualmente a 
gestão está sendo gran-
de parceiro do Peladão 
da Serra que tem movi-
mentado o seguimento 
esportivo. realiza a 4ª 
Copa Tangará de Fute-
bol Sênior “40 anos”, 
bem como, a Copa Tan-
gará de Futsal masculi-
no e feminino. E ainda, 
realiza hoje, a abertura 
dos Jogos Escolares da 
Juventude que irá mo-
vimentar 22 escolas das 
diferentes redes de en-

sino no município.
A estrutura dos cam-

pos também tem sido 
uma preocupação do 
Secretário Welling-
ton Bezerra, tendo em 
vista que logo em que 
assumiu a pasta mon-
tou um cronograma de 
limpeza, que tem sido 
cumprido rigorosamen-
te. Ainda pensando na 
estrutura dos campos 
de futebol na manhã 
do último sábado o se-
cretário acompanhou 

a entrega de um par de 
traves no campo da Vila 
Esmeralda e ainda um 
par de traves no cam-
po da Cohab Tarumã. 
“Estamos fazendo tudo 
o que está dentro das 
limitações da secretaria 
e tudo que pudermos 
fazer pelas modalidades 
esportivas com toda cer-
teza iremos fazer. Nosso 
gabinete está de portas 
abertas para a toda a 
população”, falou  Be-
zerra.

Acontece no dia 
07 de maio na Comu-
nidade Triângulo, o 
tradicional Torneio 
de Futebol Society 
daquela comunidade, 
evento este que ofer-
tará o prêmio de R$ 
1.000,00 para o pri-
meiro colocado, R$ 

500,00 para o segun-
do, 05 caixas de cer-
veja para o terceiro 
e ainda 03 caixas de 
cerveja para o quar-
to colocado. O valor 
da inscrição é uma 
taxa simbólica de R$ 
100,00. A grandiosa 
festa da comunidade 
terá início no dia 06 
às 20h com porções 

de churrasco, bebi-
das, leilão e ainda 
o tradicional bailão 
com o DJ Rogério. No 
domingo a programa-
ção tem continuidade 
com o torneio e ainda 
o Festival de Prêmio. 
A Grandiosa festa é 
realizada no salão co-
munitário da Igreja 
São Lázaro.

A equipe do Sinop 
Futebol Clube sagrou-
se campeã da Copa 
Cuiabá sub-19 na tarde 
do último domingo 09. 
O evento em comemo-
ração aos 298 anos da 
capital mato-grossen-
se teve o Galo do Nor-
te e o Luverdense na 
grande final. Em parti-

da disputada em dois 
tempos de 40 minu-
tos no mini estádio do 
bairro Santa Amália, 
o Sinop venceu de vi-
rada por 2 a 1. O time 
ainda terminou o duelo 
com dois jogadores ex-
pulsos, enquanto que 
o Lec teve um. Além 
do título, o Sinop tam-
bém teve o artilheiro da 
competição. O atacante 
Mosquito marcou qua-

tro vezes em três jogos 
disputados. Dois joga-
dores que disputaram 
a grande final tiveram a 
intermediação do trei-
nador de futebol Lucia-
no Gois (Sasá), sendo o 
goleiro Vitor Miranda 
do Luverdense e ainda 
o meio campo do Si-
nop, Lucas Lemes. Am-
bos estão há cerca de 
quinze dias dentro dos 
respectivos clubes.
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Diário da Serra

As traves foram colocadas na manhã do último sábado
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