
Alunos de Jiu-jitsu do Rede Cidadã 
participam de troca de faixas

NOVA OLÍMPIA 

RESULTADOS CRUZEIRO X FLAMENGO

CONTRA ÁRBITRO

Rodadas do Quarentão, Amador 
e AABB fecham com 31 gols

Árbitro que marcou pênalti 
polêmico vai apitar final

São Paulo prepara dossiê 
e vai protestar na CBF
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Alunos da oficina de 
Jiu-jitsu do Programa 
Rede Cidadã, da Polícia 
Militar em parceria com 
a Prefeitura de Nova 
Olímpia participaram, 
na noite do último sá-
bado, dia 23 de setem-
bro, da troca de faixas 
do esporte. O evento foi 
realizado na quadra de 
esportes do Programa.

Foram cinco trocas 
para faixa amarela e 
uma para verde. Além 
desses, mais 19 alunos 
elevaram graus, que é 
um incentivo para con-
tinuarem avançando 
nos treinamentos até a 
troca de faixa.

A graduação dos alu-
nos foi coordenada pelo 
professor Marcos José 
de Souza, que veio da 
cidade de Campo Ver-

de, considerada a capi-
tal do Jiu-jitsu de Mato 
Grosso. Além dele, 
também prestigiaram o 
evento, atletas de Barra 
do Bugres e Tangará da 
Serra, pais de alunos, 
simpatizantes do es-
porte, instrutor da ofi-
cina, Valdeci Ramos e o 
coordenador adjunto do 
Rede em Nova Olímpia, 
sargento-PM Adão Jo-
sias Santana.

Conforme destacou o 
sargento Santana, é uma 
satisfação muito grande 
ver a evolução dos alu-
nos do Rede. “Eles estão 
seguindo em frente e se 
tornando grandes luta-
dores. Isso demonstra o 
trabalho sério desenvol-
vido pela equipe de Jiu-
jitsu”, ressaltou.

Segundo o instrutor 
Valdeci, o nível da des-
treza e conhecimento 
das técnicas do Jiu-jit-
su é classificado entre 

os lutadores através do 
uso de diferentes faixas. 
Cada uma representa o 
tempo de prática e ha-
bilidade do atleta. As 
faixas também simboli-
zam um sistema de hie-
rarquia. Ele enfatizou 
que para que os alunos 
avançassem na troca de 
faixas, foram avaliados 
comportamento e tem-
po de treino.

Sobre o esporte, Val-
deci informa que o Jiu-
jitsu tem como objetivo, 
a formação da cidada-
nia por meio da práti-
ca desta arte marcial, 
procurando ensinar 
valores morais adquiri-
dos através do esporte, 
educando e formando 
indivíduos com deter-
minação, respeito e 
disciplina. O objetivo é 
resgatar a autoestima do 
esportista, permitindo 
que ele dissemine uma 
cultura de paz em sua 

comunidade.
A oficina de Jiu-jitsu 

do Programa Rede Ci-

dadã possui 80 alunos 
com idades entre 08 a 
17 anos. As aulas acon-

tecem às terças e quin-
tas-feiras nos horários 
das 18h às 21h.

>> Nélson Alves
De Nova Olímpia

Foram cinco trocas para faixa amarela e uma para verde

O final de sema-
na foi de muita bola 
na rede – pelo menos 
em mais esta rodada 
da Copa Quarentão 
de Futebol Amador e 
pela Copa Tangará de 
Futebol Amador. 

Pela Copa Quaren-
tão os jogos foram 
realizados no sábado, 
dia 23, no período da 
tarde. No primeiro 
duelo o resultado foi 
um empate entre as 
equipes Bem Estar e 
Comercial, com total 
de dois gols para cada 
lado. Já na partida 
entre Litrão e Zelão 
Tomateiro o resulta-
do foi de 4 a 2 para 
o Litrão. No último 
jogo da rodada a Dro-
ga Max fez dois gols 
em cima da equipe 
Pioneiros. 

Na Copa Tangará 
de Futebol Amador fo-
ram quatro jogos pela 
quarta rodada, todos 
no domingo. No pe-
ríodo da manhã entra-

ram em campo Ajax e 
Real Tangará, com re-
sultado de 1 a 2 para 
o Real; e ainda Aefex/
Droga Max e Pampa 
Valtra/Via Motos, que 
ganhou a partida com 
um gol. Já no período 
da tarde a Droga Max/
Kids goleou o Jardim 
São Luiz com cinco 
gols; e o Onze Esporte 
Clube finalizou três na 
equipe do Cruzeiro.

No domingo, 24, 
também teve rodada 

da Copa AABB de Fu-
tebol Society Master, 
com três partidas. Pelo 
grupo D, a Bio Farma 
venceu a Marfrig Indio 
por 3 a 1; a Vila Alta III 
entrou em campo para 
jogar diante da equi-
pe da Polícia Militar, 
pelo grupo B e ganhou 
a partida por 2 a 1. E, 
pela Chave A, a parti-
da entre 100% Negro 
Brilhante e Os Entas 
(Barra) ficou empata-
da em 0 a 0.

A CBF sorteou na 
tarde desta segunda-
feira, 25, a arbitragem 
para a final da Copa do 
Brasil, entre Cruzeiro e 
Flamengo. Luiz Flávio 
de Oliveira ganhou a 
disputa com Raphael 
Claus e irá apitar a 
grande decisão desta 

quarta-feira, 27, no Mi-
neirão. 

Luiz Flávio de Oli-
veira estava sob os ho-
lofotes antes mesmo do 
sorteio. Tudo porque 
ele se viu envolvido em 
uma polêmica na rodada 
anterior do Campeonato 
Brasileiro. Na vitória do 
Bahia sobre o Grêmio 
no último domingo, o 
juiz marcou um pênalti 

duvidoso de Edílson em 
Allione aos 48 minutos 
do segundo tempo.

Flamengo e Cruzei-
ro empataram por 1 a 1 
no jogo de ida, no Mara-
canã, no início do mês, 
e quem vencer a par-
tida no Mineirão será 
o campeão. Qualquer 
outro empate levará a 
decisão do troféu para 
os pênaltis.

O São Paulo vai entrar 
com uma representação 
na CBF para reclamar 
da arbitragem do carioca 
Wagner do Nascimento 
Magalhães. Para os diri-
gentes do Tricolor, o ár-
bitro teve papel decisivo 
no empate por 1 a 1 com 
o Corinthians, no último 
domingo, 24, no Morum-
bi, pelo Campeonato Bra-

sileiro.
Segundo análise fei-

ta pelo departamento de 
futebol do clube do Mo-
rumbi, o juiz errou em 
pelo menos três lances 
capitais na partida: um 
pênalti não marcado no 
primeiro tempo (mão de 
Pablo, após chute de Bal-
buena), gol anulado de 
Éder Militão (segundo 
a arbitragem, o atacan-
te Lucas Pratto cometeu 
falta no goleiro Cássio) e 

falta de Rodriguinho em 
Júnior Tavares (lance que 
originou o gol de empate 
dos visitantes. 

Os tricolores vão pre-
parar um documento 
com vídeos dos lances e 
vão entregar ao coronel 
Marcos Marinho, chefe 
da arbitragem da CBF. 
O clube se sentiu muito 
prejudicado porque, se ti-
vesse vencido, teria saído 
da zona de rebaixamento 
após 12 rodadas.
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Diário da Serra

Partida da Copa Tangará de Futebol Amador
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