
Em São José do Rio Claro, 
tangaraenses conquistam dois títulos

CICLISMO

NO LITRÃO FUTEBOL DE CAMPO

SÉRIE B

Torneios de Futebol Society 
e Truco acontecem no dia 08

Seletiva para Estudantis 
Regionais acontece hoje

Luverdense vence Brasil 
de Pelotas e respira

>Esportes06

Aconteceu no último 
domingo, 24, a Corri-
da XCM em São José 
do Rio Claro. A com-
petição foi válida pelo 
ranking estadual de 
provas de MTB no Cir-
cuito Estadual. Tanga-
rá da Serra participou 
com os atletas Sidney 
Canela (categoria elite 
masculino), Luana de 
Almeida (categoria eli-
te feminino) e Marcos 
José de Lima (categoria 
extra).

Após vitória em Sorri-
so, na semana passada, 
Luana conquistou mais 
um grande resultado. 
O primeiro lugar veio 
após a atleta enfrentar 
um trajeto de 35 km.

“A Luana já tinha ven-
cido o FTM em Sorriso, 
venceu novamente com 

uma distância consi-
derada grande para a 
segunda colocada em 
São José do Rio Claro. 
Ela está se destacan-
do muito, é uma atleta 
nova, mas que já vem 
com grandes resultados 
e só tem a crescer ainda 
mais com essas provas 
que está fazendo”, elo-
giou o ciclista Sidney 
Canela, que também 
obteve um grande re-
sultado na competição 
após superar 70 km.

“Foi uma prova muito 
larga, estava um calor 
muito forte e a parte 
difícil foi os morros. 
A altimetria do lugar 
era muito alta e muitas 
camadas de areia difi-
cultaram o percurso, 
mas já sou obrigado a 
treinar aqui em Tanga-
rá, superei todos esses 
obstáculos e consegui 
chegar na frente”, con-
ta, ao relatar que se 

desprendeu do pelotão 
da frente nos últimos 
metros e conseguiu a 
vitória.

Já Marcos José de 
Lima obteve a quarta 
colocação em sua cate-
goria.

“O Marcos, que ven-
ceu em Sorriso, fez um 
bom quarto lugar na ca-
tegoria Extra. A prova 
foi de altíssimo nível, 
já que o campeonato 
estadual está chegando 
ao final e vão ficar cada 
vez mais acirradas as 
competições”, pontuou 
Canela, ao agradecer 
aos patrocinadores.

“Nós agradecemos as 
empresas Bike Shop, 
Big Bikes e ao Deputado 
Federal Rogério Silva, 
pelo apoio para poder-
mos disputaras provas 
em outras localidades. 
Agradecemos também 
a todos os que torcem 
por nós, pois essa torci-

da é fundamental para 
superarmos nossos li-
mites em cada prova”, 

finalizou o ciclista.
A próxima competi-

ção que os tangaraen-

ses terão pela frente 
acontecerá no dia 08, 
na cidade de Vera. 

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Triunfos vieram nas categorias Elite masculino e feminino.

Acontecerá no pró-
ximo dia 08 de ou-
tubro uma grande 
confraternização es-
portiva nas dependên-
cias do Litrão Esporte 
Clube. Trata-se do Tor-
neio Deputado Saturni-
no Masson de Futebol 
Society.

As inscrições es-
tão abertas e custam 
R$ 300,00 para cada 
equipe interessada. A 
competição é aberta e 
dará como premiação 
R$ 300,00 para o quar-
to colocado, R$ 500,00 
para o time que con-
quistar o terceiro lu-
gar, R$ 1.300,00 mais 
troféus e medalhas ao 
segundo colocado e tro-
féu, medalhas, mais R$ 
3.000,00 para a equipe 
campeã.

Haverá ainda torneio 
de truco, com início 
marcado para as 09h00. 
O valor das inscrições 
para as duplas interes-

sadas é de R$ 40,00. A 
premiação na modali-
dade dará R$ 100,00 
ao terceiro colocado, 
R$ 250,00 mais troféu 
para a dupla vice-cam-
peã e R$ 500,00 para os 
grandes vencedores.

Maiores informa-
ções podem ser adqui-
ridas com os respon-

sáveis pelo evento, 
Claudemir Rosseno 
(Claudinho) e Carlos 
Henrique Ladeia (Ba-
nana) pelos telefones 
99679-1590 e 99956-
6001.

O torneio tem apoio 
das Drogarias Bem Es-
tar, Lups Esportes e 
Alimentos Masson.

Está marcada para 
esta tarde, às 16 ho-
ras, uma seletiva 
no Campo da Vila 
Olímpica Rei Pelé 
em Tangará da Ser-
ra que selecionará 13 
atletas nascidos  em 
2000/2001 e outras 5 
para atletas nascidos 
em 1998/1999.

Os jogos acontece-
rão de 10 a 15 de ou-
tubro no município 
de Nobres e são uma 
realização da Secreta-
ria Adjunta de Espor-
tes do Estado de Mato 
Grosso. Diversas mo-
dalidades estarão em 
disputa.

Os atletas nascidos 
entre 2000 e 2001 de-
vem estar matricula-
dos em uma das redes 

de ensino de Tangará 
da Serra desde o dia 
30 de abril. Já os jo-
gadores mais velhos, 
não possuem a obriga-
toriedade.

O trabalho deve 
primar pelo entrosa-
mento dos jogadores, 
tendo em vista que to-
dos estão em ativida-
des, participando de 
times e escolinhas da 
cidade.

O Luverdense conse-
guiu um grande resulta-
do em sua briga contra 
o rebaixamento na Série 
B. Na última terça-feira, 
a equipe alviverde visi-
tou o Brasil de Pelotas, 
no Bento Freitas, e con-
seguiu uma simples, mas 
importante vitória por 1 

a 0, em jogo válido pela 
26ª rodada do torneio. O 
gol do clube mato-gros-
sense foi anotado por 
Sergio Motta.

Com o resultado, o 
Luverdense chegou aos 
31 pontos na Série B e 
garantiu que irá terminar 
a rodada ao menos fora 
da zona de rebaixamen-
to. Já o Brasil de Pelotas 
se manteve com 33 pon-

tos e começa a se preocu-
par com a briga na parte 
de baixo da tabela.

Ambas as equipes 
voltam a atuar pela Sé-
rie B no próximo sábado. 
Às 16h30(de Brasília), 
o Brasil de Pelotas visi-
ta o Vila Nova, no Serra 
Dourada. Já às 19h(de 
Brasília), o Luverdense 
recebe o Ceará, no Passo 
das Emas.
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