
Corrida do Trabalhador teve 
40% das inscrições preenchidas

EM CUIABÁ

RETORNO MATO-GROSSENSE

Neymar reitera desejo de 
jogar no Flamengo

Cuiabá inicia venda de 
ingressos da semifinal

Follmann é o novo comentarista 
do Fox Sports
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Com mais de 12 mil 
reais de premiação em 
dinheiro, a 1ª Corrida 
Comunitária do Tra-
balhador já teve 40% 
do limite de inscrições 
preenchidos. E o perío-
do para efetuar inscri-
ções segue aberto via 
internet até dia 25 de 
abril, ao valor indivi-
dual de R$ 60,00, com 
percurso de 7km, várias 
outras atrações, máximo 
de mil inscritos e ponto 
de largada no Mini-está-
dio Ruiter de Carvalho, 
no bairro Três Barras, no 
dia 07 de maio, às 07h, 
em Cuiabá.

Os interessados em 
participar precisam ter 
no mínimo 18 anos e 
devem efetuar as ins-
crições pelo site www.
morro-mt.com.br. Com 
exceção dos moradores 
do bairro Três Barras, 
pois esses podem se ins-
crever de forma gratuita 

no Centro Comunitário 
do Três Barras. Mas será 
preciso apresentar com-
provante de moradia 
para ter acesso à gratui-
dade. E também tem di-
reito de inscrições grátis 
os trabalhadores sindi-
calizados em sindicatos 
ligados ao NCST-MT.

Para o presidente das 
instituições organizado-
ras, a Nova Central Sin-
dical de Trabalhadores 
de Mato Grosso (NCS-
T-MT) e a Federação 
dos Trabalhadores nas 
Indústrias do Estado de 
Mato Grosso (Fetiemt), 
Ronei de Lima, a corri-
da será uma “grande” 
ação no bairro. Segun-
do ele, estão previstos 
atendimentos jurídicos 
gratuitos, competição de 
tênis de mesa, atividades 
recreativas para crianças 
e adolescentes e manu-
tenção grátis de motoci-
cletas, entre outros.

“Será uma oportunida-
de de levar ações e me-
lhorias estruturais para 
o bairro. Além das várias 

ações, um dos parceiros, 
a Moto Raça oferecerá 
promoções de troca de 
óleo, promoções relâm-
pago, check-list gratuito 
de 21 itens, cortesia de 
calibragem de pneus, re-
gulagem de freios, ajuste 
de embreagem e outros. 
E faremos um abaixo
-assinado junto à comu-

nidade para cobrar das 
autoridades a reforma do 
centro comunitário, en-
tre outros”, disse Ronei 
de Lima.

Kits - Os kits terão nú-
mero de identificação, 
chip e camiseta perso-
nalizada. Na retirada 
dos kits será necessário 
a apresentação de docu-

mentos pessoais e com-
provante da inscrição. 
Terceiros poderão retirar, 
desde que portem docu-
mento de identificação e 
comprovante de inscri-
ção da pessoa em ques-
tão. 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.

Portadores de Necessi-
dades Especiais (PNEs) 
podem se inscrever nas 
categorias cadeirantes, 
visual, físico e intelec-
tual. A largada geral será 
às 07h e a largada dos 
PNEs às 06h50.
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NCST-MT e Fetiemt

O atacante Neymar 
tem forte identificação 
com o Santos, clube no 
qual foi revelado e úni-
co pelo qual atuou no 
Brasil. Porém, se tives-
se que voltar ao Brasil, 
a escolha do principal 
nome do futebol no País, 
seria por outro clube.

“Eu tenho muita von-
tade de jogar no Flamen-
go”, cravou o camisa 11 
do Barcelona, em entre-
vista ao Esporte Intera-
tivo . Entre os motivos 
para o desejo, o atacan-
te citou um dos maiores 
estádios do mundo: “Jo-
gar no Maracanã lotado, 
Libertadores”.

Ainda que demons-
tre este desejo de atuar 
pelo Rubro-Negro, a 
tendência é de que a 
volta de Neymar ao 
Brasil ainda demore. 
Um dos principais no-
mes do Barcelona, e 
ainda com 25 anos, o 
astro da Seleção tem 

sua saída do clube ca-
talão especulada para 
chegar ao futebol in-
glês.

Sobre o Santos, 
equipe que revelou 
o jogador ao futebol 
brasileiro, Neymar rei-
terou seu carinho pelo 
clube, mas também 
mostrou mágoa pelo 
fato de o Peixe ter en-

trado com processo con-
tra ele.

No atual elenco do 
Flamengo, há um atleta 
que também teve iní-
cio fulminante na Vila 
Belmiro mas, depois de 
longo período na Europa, 
preferiu o Rubro-Negro 
em sua volta ao Brasil. 
Trata-se do meia Diego, 
atualmente lesionado.

Neste domingo, 23, 
às 15h, Cuiabá e Luver-
dense jogam em busca 
da segunda vaga da final 
do Campeonato Mato-
grossense, e a diretoria do 
Dourado decidiu lançar 
uma promoção especial 
para a partida: crianças 
até 12 anos de idade e 

mulheres não pagam.
“Chegou o momento 

crucial para a gente na 
competição e esperamos 
um bom número de tor-
cedores e famílias na nos-
sa casa”, declarou o vo-
lante e capitão da equipe, 
Carlão.

A partida é válida pelo 
segundo jogo da semifi-
nal do estadual. Os pri-

meiros noventa minutos 
terminaram 1 a 0 para o 
Luverdense, em Lucas do 
Rio Verde.

Desta vez, o duelo será 
na Arena Pantanal, e além 
da vaga na final, vale tam-
bém a garantida de dis-
putar a Copa do Brasil no 
próximo ano. Os ingres-
sos custam R$20(inteira) 
e R$10(meia).

Os canais Fox Sports 
anunciaram oficialmen-
te o ex-goleiro Jackson 
Follmann como o novo 
comentarista da emisso-
ra. Sobrevivente da tra-
gédia aérea com o avião 
da Chapecoense, Foll-
mann já participou do 
programa Fox Sports Rá-
dio, ancorado pelo jor-
nalista Benjamin Back. 

O compromisso com 
a Fox Sports já era dado 
como certo desde a se-
mana passada, mas Foll-
mann, como um bom 
jogador de futebol, fez 
jogo duro e disse que 
só falaria sobre o ‘novo 
time’ quando assinasse 
contrato. 

De acordo com infor-
mações do Blog do Oha-
ta, no site Uol Esporte, 
Follmann inicialmente 

seria uma espécie de 
comentarista especia-
lizado em goleiros. Ele 
vai participar das trans-
missões da Copa Sul-A-
mericana e da Liberta-
dores, e poderá fazer 
sua estreia na função 
no jogo de volta da Re-
copa Sul-Americana, 
quando a Chape encara 
o Atlético Nacional, em 
Medellín, no dia 10 de 
maio.
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