
Reunião discute 1º Festival 
de Povos Tradicionais de MT

ESPORTE E LAZER

FASE MUNICIPAL MÓDULO ESPORTIVO

Abertura dos Jogos Escolares 
aconteceu na manhã de ontem

Society 40 anos: Duas partidas 
acontecem na noite de hoje

Inscrições da Corrida Comunitária 
do Trabalhador estão abertas
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A Superintendência de 
Esporte e Lazer (Sedu-
c-MT) realizou, na ma-
nhã da última segunda-
feira,10, reunião técnica 
com todo secretariado do 
município de Santo An-
tônio de Leverger para 
definir a infraestrutura 
do 1º Festival Cultural 
e de Práticas Corporais 
dos Povos e Comunida-
des, que ocorrerá de 31 
de maio a 3 de junho. O 
evento reunirá, em San-
to Antônio, cerca de 600 
atletas indígenas, ribeiri-
nhos e quilombolas.

Na reunião foram  
acertadas as primeiras 
atribuições que cada 
pasta terá dentro dos jo-
gos. O prefeito da cida-
de, Valdir Pereira, desta-
cou que se trata de um 
grande evento e que as 
secretarias precisam tra-
balhar em sinergia para 
que tudo dê certo.

Conforme o gestor, o 
festival será uma vitrine 
para cidade, que nes-
se período irá receber 
turistas de diversas re-
giões do estado. Pereira 
salientou que os dias 
de jogos coincide com a 
programação de aniver-
sário da cidade, que será 
no dia 13 de junho. Des-
sa forma ele sugeriu que 
os jogos sejam incluídos 
no calendário de festivi-
dades do aniversário de 
Santo Antônio do Lever-
ger.

Seguindo a mesa linha 
de raciocínio o secretá-
rio de Cultura e Turismo 
da cidade, Pedro Ribei-
ro, ressaltou que os jogos 
vão trazer investimentos 
para cidade, além de 
aquecer a econômica 
local por conta da pre-
sença dos turistas. Se-
gundo ele, isso motivará 
a gestão a fazer reparos 
importantes na praia da 
cidade, que será o local 
de competição dos jogos.

O 1º Festival Cultural e 
de Práticas Corporais dos 
Povos e Comunidades 
reunirá cerca de 600 atle-
tas pertencentes aos mu-
nicípios do Vale do Rio 
Cuiabá: Santo Antônio 
do Leverger, Acorizal, 
Chapada dos Guimarães, 

Poconé, Nossa Senhora 
do Livramento, Barão do 
Melgaço, Nobres e Cuia-
bá.

O festival irá reunir três 
grupos de povos tradi-
cionais de Mato Grosso: 
indígenas, quilombolas 
e ribeirinhos. O objetivo 

do evento é promover a 
integração entre essas 
comunidades por meio 
do esporte e lazer. Algu-
mas das modalidades se-
rão arco e flecha, cabo de 
força, natação, futebol de 
campo e vôlei de areia.

O evento é uma reali-

zação do Governo do Es-
tado por meio da Supe-
rintendência de Esporte 
e Lazer da Seduc, com 
parceria da prefeitura de 
Santo Antônio do Lever-
ger. O evento também 
conta com recursos do 
Ministério do Esporte.
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Evento reunirá em Santo Antônio do Leverger cerca de 600 atletas indígenas, ribeirinhos e quilombolas

Aconteceu na ma-
nhã de ontem no giná-
sio Douglas Poyane, na 
Vila Olímpica  Rei Pelé, 
em Tangará da Serra a 
abertura oficial da edição 
2017 dos Jogos Escolares 
da Juventude – fase mu-
nicipal. A competição 
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 ati-
vidades educacionais de 
esporte e pesquisa.

A abertura da fase 
municipal foi realizada 
na manhã de ontem e 
contou com a presen-
ça da delegação das 22 
escolas participantes e 
ainda a presença do Se-
cretário Municipal de Es-

portes, Wellington Bezer-
ra, Secretária de Fazenda, 
Valnicéia Piccoli, Secre-
tário de Meio Ambiente, 
Ademir Aniballe, Supe-
rintendente de Governo, 
Eris Pondé, Secretário de 
Turismo, José Bernardi-
no, Presidente da Câma-
ra Municipal de Verea-
dores, Hélio Schuwab, 
vereador/professor Vag-
ner Constantino, Chefe 
de Departamento da Se-
mec Adriano Massoni, 
além de diretores, pro-

fessores das diferentes 
redes de ensino.

As categorias em dis-
puta são: A (Nascidos 
em 2000/2001/2002) e 
categoria B (nascidos em 
2003/2004/2005). Ainda 
de acordo com Bezerra 
neste ano foram incluí-
das outras duas modali-
dades, sendo: xadrez e 
ginástica rítmica. Ainda 
ontem a competição já 
teve diversos jogos reali-
zados em diferentes mo-
dalidades.

Acontece na noite 
de no campo society 
do Módulo Esportivo, 
em Tangará da Serra, 
mais uma rodada da 4ª 
Copa Tangará de Fute-
bol Society “40 anos”, 
competição esta orga-
nizada pela Secretaria 
Municipal de Esportes 

e que conta com a par-
ticipação de 12 equi-
pes. Na primeira par-
tida, marcada para às 
19h30, se enfrentam os 
times Bombeiros/PM e 
Zelão Tomateiro, na se-
quência o time Biofar-
ma enfrenta a equipe 
do Vila Alta III. Na noi-
te da última terça-feira 
foram realizadas duas 

partidas, no primei-
ro confronto a equipe 
Drogarias Bem Estar 
empatou em 1 a 1 com 
a equipe do 100% Ne-
gros e na sequência o 
time do Litrão goleou o 
Real Soccer pelo placar 
de 5 a 2. A organização 
convida a todos os es-
portistas para presti-
giar os jogos.

As inscrições para a 
1ª Corrida Comunitária 
do Trabalhador estão 
abertas via internet no 
site morro-mt.com.br. O 
período vai até o dia 25 
de abril no valor de R$ 
60. O percurso será de 7 
km com largada no mini 
estádio Ruiter de Carva-
lho, no bairro Três Bar-

ras, no dia 7 de maio, às 
07h, em Cuiabá. Os kits 
terão número de identi-
ficação, chip e camiseta 
personalizada. Na retira-
da será necessário a apre-
sentação de documentos 
pessoais e comprovante 
da inscrição. Terceiros 
poderão retirar, desde 
que portem documento 
de identificação e com-
provante de inscrição 
da pessoa em questão. 

A entrega dos kits será 
nos dias 04 e 05, das 08 
às 17h30, e dia 06/05, 
das 08 às 12h, na sede da 
NCSTMT/Fetiemt, na rua 
São Luiz, nº 476, no bair-
ro Lixeira, em Cuiabá. De 
acordo com informações 
levantadas pelo DS, di-
versos atletas de Tangará 
da Serra estarão presen-
tes na competição que já 
se tornou tradicional no 
estado.
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Diário da Serra

O evento contou com a presença dos alunos, professores e autoridades

>> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
QUINTA-FEIRA - 13 DE ABRIL DE 2017


