
Município abre inscrições para festivais 
estudantis em seis modalidades

ESPORTE DE BASE

RESPOSTA BONS JOGOS

FUTEBOL LOCAL

CBF quer árbitro de vídeo já na 
próxima rodada do Brasileirão

Copa Quarentão registra 
11 gols em três jogos

Confira resultados da Copa 
AABB e Municipal Amador
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De outubro até 
novembro, a Secreta-

ria de Esportes realiza-
rá festivais estudantis 

de atletismo, vôlei, 
basquete, futsal, 

handebol e xadrez

A Secretaria Munici-
pal de Esportes torna 
abertas a partir de hoje 
inscrições para Festivais 
Estudantis em seis mo-
dalidades esportivas. As 
atividades são voltadas 
para todas as escolas de 
ensino público e particu-
lar de Tangará da Serra e 
os interessados devem ir 
até a Vila Olímpica Rei 
Pelé no prazo que se en-
cerra em 06 de outubro.  

“Nós vamos a partir 
dos dias 14 e 15 de ou-
tubro, a cada final de 
semana, até os dias 11 e 
12 de novembro, ter uma 
modalidade em ativida-
de estudantil”, salientou 
o secretário responsável 
pela pasta, Wellington 

Bezerra.
A sequência de festi-

vais começa nos dias 14 
e 15 de outubro com o 
atletismo, que será dis-
putado no Estádio Mu-
nicipal Mané Garrincha. 
Nos dias 21 e 22, será a 
vez do Handebol, com 
duelos na Vila Olímpica 
Rei Pelé. Em 28 e 29 de 
outubro, a disputa será 
no Módulo Esportivo, 
com o basquete. Já nos 
dias 04 e 05 de novem-
bro, acontecerão as dis-
putas no futsal, na Vila 
Olímpica. As disputas 
retornam ao Módulo nos 
dias 11 e 12 com o vôlei 
e serão encerradas em 18 
e 19 de novembro, com o 
xadrez, na Vila Olímpica.    

Segundo Bezerra, além 
da importância de dar 
fomento ao esporte de 
base em Tangará da Ser-
ra, os festivais tem como 
grande objetivo o des-
cobrimento  de talentos 
individuais, para que 
posteriormente, de ma-
neira coletiva, repre-
sentem o município 
nas principais compe-

tições a nível regional 
e estadual na categoria.

“Por isso, nós estamos 
iniciando esse trabalho 
agora, antecipadamen-
te com esses festivais, 
para a gente descobrir 

esses talentos e formar 
nossa base já para o 
ano que vem, para que 
tenhamos condições de 
competir com bastante 
força nesses jogos que o 
estado lança para os mu-

nicípios. Vamos formar 
essa base já pensando 
nas nossas seleções es-
tudantis para o ano que 
vem”, destaca, ao re-
lembrar o sucesso das 
delegações tangaraen-

ses nas competições 
que disputam nas cate-
gorias estudantis.

Mais informações po-
dem ser obtidas por  meio 
do telefone da secretaria, 
que é 3326-1000.
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Inscrições podem ser feitas na Vila Olímpica Rei Pelé

O Campeonato Bra-
sileiro terá árbitro de ví-
deo na próxima rodada, 
declarou o chefe da Co-
missão Nacional de Ar-
bitragem, coronel Mar-
cos Marinho. A decisão 
foi tomada pelo presi-
dente da CBF, Marco 
Polo Del Nero, depois do 
gol de mão anotado pelo 
corintiano Jô na vitória 
por 1 a 0 sobre o Vasco.

“A decisão foi comu-
nicada pelo presidente a 
nós, e vamos implemen-
tar na rodada do final de 
semana”, disse Marinho.

A CBF até agora se re-
cusava a implantar o ár-
bitro de vídeo em suas 
competições por causa 
do alto custo da opera-
ção. A situação mudou 
totalmente nesta sema-
na.

“Não importa quan-
to custar. Vamos imple-
mentar”, acrescentou 
Marinho.

Uma reunião será 
realizada nesta terça-
feira na sede da CBF 
para definir detalhes da 
implantação – e se o ár-
bitro de vídeo será usa-
do também em outras 
competições da CBF, 
como a Copa do Brasil.

Nesta segunda-feira, 
o presidente do Vasco, 
Eurico Miranda, parti-
cipou de uma reunião 
com a cúpula da CBF, 

na qual ouviu a pro-
messa da implantação 
do árbitro de vídeo. In-
formação agora confir-
mada por Marcos Ma-
rinho.

O Regulamento Geral 
de Competições da CBF 
prevê o uso de árbitro de 
vídeo, mas não há obri-
gatoriedade do uso em 
todas as rodadas ou to-
das as partidas do mes-
mo torneio.

Três partidas foram 
realizadas na tarde do 
último sábado em Tan-
gará da Serra, válidos 
pela Copa Quarentão de 
Futebol, competição or-
ganizada pela Secretaria 
Municipal de Esportes, 
que conta com a partici-

pação de oito equipes. 
Em jogo realizado no 

campo do Vasco, o Litrão 
venceu o time dos Pionei-
ros pelo placar de 3 a 0. No 
campo da Vila Esmeralda, 
quem se deu bem foi a 
equipe da Droga Max, que 
bateu o time da Drogaria 
Bem Estar por 2 a 0. No 
campo do 100% Negros, o 
jogo rendeu muitos gols. A 

vitória foi para o 100% Ne-
gro que aplicou 4 a 2 sobre 
o time do Real Soccer.

A próxima rodada 
acontecerá com a realiza-
ção de mais três partidas, 
no próximo sábado, dia 23, 
todas a partir das 15h30, 
com os jogos entre Bem Es-
tar X Comercial, Litrão X 
Zelão Tomateiro e Pionei-
ros X Droga Max.

No último domingo, 
17, três jogos movimen-
taram a Copa AABB de 
Futebol Society Master. 
Pelo grupo  B, 100% 
Negro Elite Car e Polí-
cia Militar empataram 
em 1 a 1. Na sequência, 
pelo grupo A, Juventus 
venceu o time da Ra-

diadores Guimarães/
Santa Lúcia, por 1 a 0. 
O último jogo da ma-
nhã, terminou com vi-
tória para Campo Novo 
sobre o time da Droga-
ria Bem Estar por 3 a 1, 
pelo grupo D.

Já na Copa Tangará 
de Futebol Amador fo-
ram quatro partidas. Na 
Esmeralda, pelo grupo 
B, 4 a 0 para a Droga 

Max sobre o Cruzeiro. 
No Mané Garrincha, 
goleada do Onze Espor-
te Clube por 5 a 0 em 
cima do São Luiz, pela 
mesma chave. No grupo  
C, no Vasco, 3 a 2 para 
a Triângulo sobre o Ka-
ran. Na mesma chave, 
Atacadão da Madeira 
2 a 1 sobre o Operário, 
no Estádio Municipal 
Mané Garrincha.
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Diário da Serra

Gol irregular de Jô sobre o Vasco originou a decisão
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