
Sinop goleia Dom Bosco e garante 
vaga na final do Mato Grossense
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Continuam em andamento no 
município os Jogos Escolares

Mais duas partidas acontecem 
na noite de hoje pelo 40ão

Em apenas uma semana, corrida já 
conta com mais de 330 inscritos
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Sinop e Dom Bosco 
se enfrentaram na tarde 
do último domingo no 
Gigante do Norte, pela 
partida de volta das se-
mifinais do Campeonato 
Mato-grossense 2017. Na 
partida de ida, os dois 
times protagonizaram 
um duelo com cinco gols 
marcados na Arena Pan-
tanal.

O Jogo: O Sinop entrou 
em campo, em casa, com 
a vantagem dos três gols 
conquistados na Arena 
Pantanal, deixando que 
o Dom Bosco dominasse 
os primeiros vinte mi-
nutos da jogo. O Azulão 
criou três oportunidades  
de gol, uma seguida da 
outra, a partir dos 16’, 
primeiro com um chute a 
gol que foi rebatido pelo 
goleiro Naldo, a bola fi-
cou no bate e rebate den-
tro da área, foi defendida 
mais uma vez e mandada 
pra fora da área e no rebo-
te, Naldo defendeu pela 

terceira vez, mandando 
a bola para escanteio. O 
resto do primeiro tempo 
se seguiu em um Jogo 
bem equilibrado, onde 
o Sinop não conseguia 
colocar a bola no chão e 
o Dom Bosco crescia na 
marcação, principalmen-
te no meio de campo.

A conversa que Biri-
gui teve com os jogado-
res no vestiário durante 
o intervalo, devolveu a 
campo um time mais 
animado que se mostrou 
no primeiro tempo. Logo 
aos 5’ Jorge Preá marcou 
o primeiro gol da parti-
da ao receber a bola do 
meio de campo, ganhou 
na corrida com o zaguei-
ro e fez  o gol do Sinop. 
O segundo não demorou 
a sair, quando aos 20’ a 
bola sobrou para Cabral-
zinho perto da área, que 
não bateu e deixou para o 
atacante Preá somar o se-
gundo gol da partida.

Quando o Dom Bosco 
tentou reagir, aos 25’ foi 
a vez de Cabralzinho, 
que recebeu livre de Jor-

ge Preá e de cobertura, 
marcou o terceiro gol do 
Sinop. Foi o quinto gol 
do jogador no campeona-
to. Depois que o Galo do 
Norte achou o caminho 
do gol, não parou mais. 
Aos 31’ Andrezinho tam-

bém teve sua vez de fazer 
a rede balançar aos 31’ 
depois de  Cabralzinho 
receber no meio de cam-
po, e cruzar na area para 
o Andrezinho marcar 
o quarto gol do time da 
casa.

Os jogadores do Dom 
Bosco perderam a cabe-
ça no lance seguinte, e 
por uma marcação de 
falta, houve um princí-
pio de tumulto dentro de 
campo, que só dissolveu 
quando os dirigentes en-

traram em campo para 
pedir calma.

O resto da partida con-
tinuou com o Sinop se 
sobressaindo até o fim 
do jogo, e confirmando a 
vaga na final do campeo-
nato.
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Galo do Norte só cresceu no jogo durante o segundo tempo

Estão em andamen-
to desde a última quin-
ta-feira em Tangará da 
Serra a edição 2017 dos 
Jogos Escolares da Ju-
ventude – fase munici-
pal, competição esta que 
conta com a participa-
ção de 22 escolas das re-
des municipal, estadual 
e particular. A Abertura 
oficial do evento foi rea-
lizada na manhã da últi-
ma quinta-feira no giná-
sio Douglas Poyane, na 
Vila Olímpica Rei Pelé e 
contou com a presença 
das delegações e autori-
dades do município.

As categorias em dis-
puta são: A (Nascidos 
em 2000/2001/2002) e 
categoria B (nascidos 
em 2003/2004/2005). 
De acordo com mem-
bros da organização, 
além das modalidades 
já tradicionais nos jo-
gos, neste ano foram 
incluídas outras duas 
sendo: xadrez e ginás-

tica rítmica. A com-
petição é uma ação do 
Governo do Estado de 
Mato Grosso, através da 
Secretaria de Estado de 
Educação, Esporte e La-
zer, em parceria com as 
Prefeituras Municipais, 
instituições educacio-
nais, desportivas, filan-
trópicas, órgãos oficiais 
e comissões credencia-

das, tendo como fina-
lidade promover ativi-
dades educacionais de 
esporte, pesquisa. Os 
jogos tem movimentado 
os ginásios de esportes 
do município, Douglas 
Poyane na Vila Olímpi-
ca, Jurandir de Oliveira 
e Vicente Serafim de Al-
meida, ambos no Módu-
lo Esportivo.

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 partici-
pação de 12 equipes. Na 
primeira partida, mar-
cada para às 19h30, se 
enfrentam os times Dro-
gamax e Jacaré Torno 
e Solda, na sequência 
se enfrentam os times 
Drogamax Gold e 100% 
Negros B. Na noite da 
última quinta-feira fo-
ram realizadas duas 

partidas, no primeiro 
confronto o time do Ze-
lão Tomateiro enfrentou 
a equipe do Bombeiros/
PM e venceu pelo pla-
car de 7 a 2, na segunda 
partida Biofarma ven-
ceu a equipe do Vila 
Alta III pelo placar de 4 
a 2. A organização con-
vida toda a população 
para prestigiar os jogos.

Como já divulgado 
pelo DS, acontece no dia 
14 de maio em Tangará da 
Serra, a tradicional Cor-
rida Cidade de Tangará, 
evento este que contará 
com atletas não apenas do 
município como também 
de todo o estado. O evento 
faz parte da programação 
do aniversário de 41 anos 
de Tangará da Serra. De 

acordo com informações 
repassadas pelo Secretá-
rio Municipal de Esportes, 
Wellington Bezerra, com 
apenas uma semana de 
inscrições abertas, já estão 
inscritos mais de 330 atle-
tas, o que demonstra que 
o evento será um gran-
de sucesso. “Essa é uma 
competição tradicional e 
que eleva a participação 
dos nossos esportistas. A 
Corrida Cidade de Tan-

gará envolve toda a co-
munidade de atletismo 
local e isso é fundamental 
para o desenvolvimento 
da atividade. Com pouco 
mais de uma semana de 
inscrições, a quantidade 
de inscritos já então nos 
surpreendendo e temos a 
certeza que o evento será 
um verdadeiro sucesso”, 
afirmou Bezerra. A Corri-
da foi realizada pela últi-
ma vez em 2011.
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