
Final de semana será de muito 
futebol em Tangará da Serra

AGENDA

PUGILISMO

Cuiabá recebe campeonato 
brasileiro de boxe

>Esportes06

A bola rolará bas-
tante em Tangará da 
Serra neste final de 
semana, que novamen-
te será movimentado 
para os desportistas, 
em especial os amantes 
do futebol, que terão 
diversas competições 
para prestigiar.

Hoje à tarde, 23, três 
partidas serão realiza-
das em mais uma roda-
da da Copa Quarentão 
de Futebol Amador. A 
competição conta com 
a participação de oito 
equipes, distribuídas 
em chave única. No 
campo da Esmeralda, 
Bem Estar X Comercial 
se enfrentam. No Li-
trão, o duelo será entre 
o time da casa contra 
o Zelão Tomateiro. A 
outra partida da tarde 
será realizada no cam-
po do Vasco, com a 
partida entre Pioneiros 
X Droga Max.  Todos os 
jogos iniciam a partir 

das 15h30.
No domingo, 24, 

na parte da manhã, a 
Copa AABB de Fute-
bol Society Master terá 
mais três partidas. Pelo 
grupo D, Marfrig Indio 
enfrenta a Bio Farma, 
a partir das 08h00. Na 
sequência, Vila Alta III 
entra em campo para 
jogar diante da equipe 
da Polícia Militar, pelo 
grupo B. A rodada será 
concluída com a parti-
da entre Drogaria Bem 
Estar X Campo Novo, 
pelo grupo D. Todos 
os jogos acontecem 
na Associação Atléti-
ca do Banco do Brasil 
(AABB). A competição 
envolve 15 equipes de 
Tangará da Serra e mu-
nicípios da região.

Também no domin-
go, nos períodos da 
manhã e da tarde, ou-
tra grande competição 
agita o esporte no mu-
nicípio. Mais quatro 
partidas movimentam 
a rodada da Copa Tan-
gará de Futebol Ama-
dor, que chega neste 
ano em sua quarta edi-

ção. A disputa reúne 
14 times que estão dis-
tribuídos em três cha-
ves, sendo duas com 5 
e uma com 4 equipes.

Na parte da manhã, 
às 08h45, duas parti-
das serão realizadas. 

No campo do Vasco, 
Aefex/Droga Max joga 
contra o time da Pam-
pa Valtra/Via Motos. 
O outro jogo do horá-
rio ocorrerá no campo 
da Vila Esmeralda e 
será disputado entre 

Ajax X Real Tangará. 
As duas partidas serão 
válidas pelo grupo A.

Já no período da 
tarde, outras duas 
partidas acontecerão 
a partir das 15h40. 
No campo do Vasco, 

Droga Max Kids en-
frenta a equipe do 
Jardim São Luiz. No 
outro jogo, o Cruzeiro 
enfrenta a equipe da 
Onze Esporte Clube. 
Os dois jogos serão vá-
lidos pelo grupo B.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Fim de semana terá jogos de três competições no futebol

Pelo segundo ano 
consecutivo e pela ter-
ceira vez na história, 
Cuiabá é sede de um 
evento de pugilismo de 
nível nacional. O Cam-
peonato Brasileiro de 
Boxe, nas categorias ca-
dete masculino e elite 
e juvenil feminino está 
acontecendo durante 
toda a semana até o pró-
ximo sábado. As lutas 
estão sendo realizadas 
no Complexo Esporti-
vo Gustavo Cid Nunes 
Cunha, no bairro Lixei-
ra, em Cuiabá.

O campeonato conta 
com a participação de 
aproximadamente 500 
atletas de diversos can-
tos do país.

O evento esportivo 
tem a organização da Fe-
deração Mato-grossense 
de Boxe (FMB) e tem 
apoio da Secretaria Ad-

junta de Esporte e Lazer 
do Estado de Mato Gros-
so (Sael-MT),

Para o secretário da 
Sael-MT, Leonardo de 
Oliveira, “é função da 
pasta incentivar práticas 
esportivas e de lazer des-
de as escolas até o espor-
te de alto rendimento.” 
Ainda segundo ele, “A 
secretaria tem buscado e 
efetivado parcerias com 

diversas federações em 
prol do desenvolvimen-
to do esporte de MT. 
Com isso temos apoia-
do eventos esportivos e, 
consequentemente, os 
atletas”, disse.

O presidente da FMB, 
Sebastião Borges faz um 
convite: “E todos estão 
convidados. Será entra-
da grátis em todos os 
dias do campeonato”.

>> Olhar Esportivo

São Paulo recebe 
o Corinthians

Santos enfrenta 
Atlético-PR na Vila

Em 17º lugar na classificação, com 27 
pontos, o São Paulo recebe o líder Corin-
thians, que tem 53, no Morumbi, às 11h00 
(de Brasília).O clube alvinegro está com 
10 pontos de vantagem sobre o vice-líder, 
Grêmio. Já o São Paulo, está empatado 
com o Bahia, primeiro time fora da zona 
do rebaixamento e, se vencer e os resulta-
dos dos concorrentes diretos ajudarem, o 
time deixa a zona da degola nesta rodada.
As duas equipes chegam ao clássico vin-
do de vitória no Brasileirão. O Corinthians 
venceu o Vasco em casa, enquanto o São 
Paulo bateu o Vitória, no Barradão.

Buscando esquecer a eliminação na 
Taça Libertadores da América no meio 
desta semana dentro de casa diante do 
Barcelona de Guayaquil (Equador), o San-
tos retorna à Vila famosa para receber o 
Atlético-PR, pelo Brasileirão.A equipe de 
Levir Culpi está em 3º lugar, com 41 pon-
tos, enquanto o Furacão é o 8º colocado, 
com 34. Embora esteja 12 pontos atrás do 
líder Corinthians, o Santos ainda espera 
brigar por título. Já a equipe paranaense 
luta para se consolidar de vez na briga 
pelo G6. O jogo acontecerá na noite de 
hoje, às 21h00 (de Brasília).
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Evento possui entrada gratuita
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