
Tangará da Serra é candidata a sediar 
Intermed Centro-Oeste em 2018
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Intermed deixa legado 
em cidades por onde passa

Atleta do Real Tangará 
é avaliado no Flamengo

Torneio do Litrão 
terá 34 equipes no futebol
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O município de Tan-
gará da Serra é uma 
das cidades que estão 
em fase de análise para 
receber a 15ª edição 
do Intermed, evento 
esportivo considerado 
como o maior do meio 
universitário, dispu-
tado entre atlétas de 
universidades que pos-
suam o curso de medi-
cina na região.

Neste ano, o evento 
acontece em Brasília, 
de 12 a 15 de outubro. 
Para o ano que vem, 
como de costume, os 
jogos também devem 
ocorrer no segundo se-
mestre.

“Tangará da Serra 
se tornou atraente do 
ponto de vista de ter o 
interesse de que a cida-
de seja sede por causa 

da nossa infraestrutura 
de gastronomia, nos-
sa rede hoteleira, as 
condições favoráveis 
com os diversos equi-
pamentos esportivos 
que nós temos, que é 
o caso do nosso está-
dio e ginásios. A gente 
tem condições, além 
dos espaços privados 
que também podem ser 
inseridos desse contex-
to”, salientou o secretá-
rio municipal de espor-
tes, Wellington Bezerra, 
ao destacar que além 
do fomento esportivo, a 
eventual vinda dos jo-
gos movimentaria o co-
mércio do município.

“Além de estar rece-
bendo essas pessoas, 
vamos movimentar 
toda uma cadeia de 
serviços e todas as ne-
cessidades para a or-
ganização desses jogos 
são adquiridas dentro 
do município. Tere-

mos tendas, banheiros 
químicos, alimentação 
para esses atletas, mo-
vimentação nos pos-
tos de combustíveis”, 
acrescentou.

Conforme o secretá-
rio, outras cidades estão 
interessadas no evento, 
devido a sua grandiosi-
dade e movimentação 
gerada.

“É um grande even-
to que entendemos que 
Tangará merece e que 
colocamos o município 
à disposição. Natural-
mente isso passa por um 
crivo, haverá uma reu-
nião técnica em Brasília 
neste mês e Tangará da 
Serra estará sendo colo-
cada na mesa de discus-
são com outras cidades. 
Não somos só nós que 
estamos brigando para 
receber esse evento, jus-
tamente pela questão fi-
nanceira”, argumentou o 
secretário, ao falar com 

otimismo sobre a possí-
vel vinda do evento.

“O evento nos coloca 
na mídia nacional, tam-
bém faz com que pessoas 

venham nos visitar e co-
nheçam nossas atrações 
turísticas, econômicas 
e sociais. O contexto 
é muito maior do que 

apenas aceitar sediar. 
É uma forma grandio-
sa de mostrar Tangará 
para o Centro-Oeste”, 
finaliza Bezerra.

>> Paulo César Desidério
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Estrutura esportiva da cidade é fator positivo para vinda do evento

O Intermed Centro
-Oeste não se baseia 
apenas na realização 
das competições de ca-
ráter desportivo. Nos 
municípios que sediam 
os jogos, a comunidade 
acadêmica organiza di-
versas atividades com 
o objetivo de deixarem  
um legado em algum 
setor.

Conforme o secretá-
rio de esportes Wellin-
gton Bezerra, as ideias 
vão desde trabalhos am-
bientais a atendimentos 
de rotina na área de saú-
de são realizados nas ci-
dades sede.

“Atrás de toda essa 
participação esportiva, 
a ideia deles é deixar 
um legado. Por exem-
plo, no meio ambien-
te, com plantio de ár-
vores em alguma área 
degradada. Há muitos 
que já possuem forma-
ção acadêmica e com 
condições de fazer pré 

exames e isso já vem 
com toda uma estrutu-
ra e podem inclusive 
usar estruturas de saú-
de nossas para que isso 
seja feito”, destacou Be-
zerra.

Trabalhos sociais 
também são efetuados 
pelos acadêmicos que 
competem no Intermed.

“Na área social, além 

da saúde, pode haver 
parceria com a assistên-
cia social para coleta de 
alimentos para depois 
ser destinado a uma en-
tidade. É um grandioso 
projeto que nós enten-
demos que é possível 
fazer em Tangará, além 
de tudo isso que pode 
deixar para a cidade de 
legado”, concluiu.

O Real Tangará Fu-
tebol Clube, coman-
dado pelo treinador 
Luciano Góis (Sasá) 
enviou mais um atle-
ta para participar de 
testes em um grande 
clube do futebol brasi-
leiro.

Trata-se do jogador 
Murilo Henrique, que 

desde a semana passa-
da está sendo avaliado 
nas instalações do Clu-
be de Regatas Flamen-
go, no Rio de Janeiro.

De acordo com Sasá, 
o ingresso de mais um 
de seus jogadores trei-
nados no Real Tangará 
para peneira em uma 
das principais equipes 
do país mostra que os 
trabalhos desenvolvidos 
na escolinha geram fru-

tos.
“Isso mostra a se-

riedade e a qualidade 
de nosso trabalho, pre-
parando nossos atle-
tas para avaliação nos 
clubes nacionais. Que 
Deus o abençoe sem-
pre e o trabalho con-
tinua”, comentou 
otimista o treinador 
em sua página nas re-
des sociais, na última 
quinta-feira, 05.

O torneio que será 
realizado no campo do 
Litrão no próximo do-
mingo, 08, contará com 
34 equipes disputando o 
futebol.

Os times são Ajax, Do-
ces Guerreiro, Meninos 
da Vila, Retisales, Via 
Motos, Digital Cópias, 

W A Segurança Servi-
ços, Contalexx, Amigos 
do Kako, Tamo Junto/
Fisio Center, Dona Julia, 
Mato Grosso, Os Cuia-
banos, Nova Integração, 
Aston Villa, Zebu Espe-
tos, Juventus, Vitamel, 
Dom Bosco, Real Nor-
te, Real LTL, Resenha 
FC, Granja Ziane, Dê 
Gás/Mil Gás, Liverpool, 
Marcos FC, Mercea-

ria Brasil, Manguaça 
FC, CFC, Parma FC, Só 
Nóis/Amigos Samuka, 
Chelsea, Papa Léguas e 
Skidão. 

O torneio terá almo-
ço grátis e ainda dispu-
tas no truco. A premia-
ção para o futebol dará 
R$ 3.000,00 ao campeão, 
R$ 1.300,00 ao vice, R$ 
500,00 ao terceiro e R$ 
300,00 ao 4º colocado.
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Diário da Serra

“Se decidirem por Tangará, vamos ficar bastante felizes”, disse Bezerra
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