
Tangará da Serra receberá etapa do 
Campeonato Estadual de Basquete

EM OUTUBRO

ENCERRAMENTO SOCIETY

NESTE SÁBADO

1ª Copa Farroupilha de 
bocha e truco é sucesso

Rodada da Copa AABB 
tem W.O. e goleada

Competições movimentam 
complexo da Arena Pantanal

>Esportes06

O município de Tan-
gará da Serra receberá 
de 27 a 29 de outubro 
uma das etapas do 
Campeonato Estadual 
de Basquete Adulto. 
A competição é orga-
nizada pela Federação 
Mato-grossense de 
Basquetebol e recebe-
rá apoio da Secretaria 
Municipal de Espor-
tes.

Os jogos acontece-
rão no ginásio Juran-
dir Santos de Oliveira, 
no Módulo Esportivo. 
De acordo com o se-
cretário de esportes, 
Wellington Bezerra, as 
disputas tem por obje-
tivo retomar a modali-
dade no município.

“O Campeonato Es-
tadual de Basquete 
masculino e femini-
no adulto é uma ação 

nossa para que nós 
possamos voltar com 
as atividades na mo-
dalidade. Vamos trazer 
um campeonato dessa 
envergadura para que 
o público jovem possa 
assistir e quem sabe 
despertar o desejo da 
prática do basquete”, 
destacou, ao afirmar 
que uma série de ações 
voltadas para a moda-
lidade estão na agenda 
da Secretaria Munici-
pal de Esportes.

“Estaremos viajando 
para Nobres no mês 
que vem para os Jogos 
Regionais de Seleções, 
vai ter o Festival Mu-
nicipal de Basquete 
Estudantil que tam-
bém fomentará a mo-
dalidade e com a vin-
da desse campeonato 
através da parceria 
com a federação, esta-
remos atendendo tam-
bém a classe adulta”, 
pontuou.

Delegações de 6 a 8 
cidades com times nas 
duas categorias deve-
rão vir à Tangará da 
Serra para participar 
da competição a ní-
vel regional, que dará 
vaga para a etapa final 
da disputa. Aproxima-
damente 16 equipes 
disputarão o título.

“É uma regional clas-
sificatória para a etapa 
final que acontece em 
novembro na cidade 
de Primavera do Les-
te. Serão quatro etapas 
dividindo a disputa 
por regiões. Terá etapa 
em Sinop, Tangará da 
Serra, Rondonópolis e 
Cáceres. Classificarão 
dois de cada região 
para disputar a grande 
final”, complementa 
Bezerra.

O secretário exaltou 
a quantidade de even-
tos que vem sendo rea-
lizados pela pasta e re-
força que a missão da 

secretaria é proporcio-
nar tais opções para 
que a população possa 
usufruir.

“A secretaria tem 
trabalhado para que 
todas as modalidades 
sejam atendidas e para 

que a população possa 
ter esporte para prati-
car e ter qualidade de 
vida”, concluiu.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Jogos acontecerão no Ginásio Jurandir Santos de Oliveira

Aconteceu na noite 
da última quarta-feira, 
20, no Centro de Tra-
dições Gaúchas (CTG) 
Aliança da Serra o en-
cerramento da 1ª Copa 
Farroupilha de Bocha 
e Truco. A competição 
foi destaque dentro da 
programação da XXIX 
Semana Farroupilha, 
que terminou no mes-
mo dia.

No truco, 16 duplas 
participaram das com-
petições que iniciaram 
na segunda-feira, 18. 
Ao final da disputa, 
os grandes campeões 
foram Jeferson Zuchi 
e Ademir Mattei, que 
venceram na decisão 
Luciano Lorenzetti e 
Brasil Filho. O 3º lu-
gar ficou com a dupla 
Douglas e Leandro e a 
quarta colocação ficou 
com Jackson Storck e 
Fabrício Storck.

“As competições fo-

ram muito boas e mui-
to tranquilas”, disse 
Rubens Helfenstein.

Na bocha, o grande 
campeão da competi-
ção foi Hélio Giongo. 
O 2º lugar ficou com 
Neodir Cadore. Darley 
Giongo conquistou a 3ª 
posição e César (César 
Veículos) levou o quar-

to lugar. Na bocha, que 
também teve início na 
última segunda-feira, 
20 competidores par-
ticiparam. O sucesso 
das competições deve 
fazer com que a dis-
puta se repita no ano 
que vem, na próxima 
edição da Semana Far-
roupilha.

O campo da Associa-
ção Atlética do Banco 
do Brasil (AABB) rece-
beu mais  uma rodada 
da Copa AABB de Fute-
bol Society Master. Os 
jogos aconteceram na 
noite da última quarta-
feira, 20.

Pelo grupo C, Droga 
Max e Droga Max B se 
enfrentariam. No en-
tanto, o time da Droga 
Max B não apareceu por 
completo e a partida 
resultou em W.O, com 
os 3 pontos indo para o 
time da Droga Max.

Como o regulamento 
não prevê eliminação da 
equipe que praticar W.O., 

a Droga Max B poderá fa-
zer o próximo jogo.

Já pelo grupo B, a 
bola rolou. O time das 
Fazendas Cana-Verde/
Vai-quem-quer de Denise 
goleou a equipe da Vila 
Alta pelo placar de 5 a 1.

A próxima rodada do 
campeonato acontecerá 
neste domingo, no pe-
ríodo da manhã.

O Ginásio Aecim To-
cantins será palco da 
abertura de duas com-
petições esportivas, a 
Liga Metropolitana de 
Basquete e a 1ª edição 
dos Jogos dos Conse-
lhos de Classe de Mato 
Grosso. A solenidade 
conjunta acontece nes-

ta quinta-feira (21), às 
19h30.

A Secretaria Adjunta 
de Esporte e Lazer de 
Mato Grosso (Sael/MT) 
é apoiadora da compe-
tição de basquete e or-
ganizadora dos Jogos 
dos Conselhos, cujas 
partidas serão dispu-
tadas em dois estádios 
da Capital, a Arena 
Pantanal e o Estádio 

Presidente Dutra, o 
Dutrinha. Já a Liga Me-
tropolitana terá como 
palco o Ginásio Aecim 
Tocantins.

Os Jogos dos Conse-
lhos reúnem equipes 
de futebol de campo de 
entidades como a Or-
dem dos Advogados do 
Brasil (OAB), Conselho 
Regional de Medicina 
(CRM), entre outras.
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Campeões foram conhecidos na última quarta
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