
Caravana da Transformação atende 
atletas com deficiência visual
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COMPLICOU COPA SATURNINO

Luverdense perde e situação 
na Série B fica desesperadora

Campeonato Society 
terá início nesta semana

Policiais atletas recebem certificados 
na Caravana da Transformação
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O dia começou diferen-
te para o jovem Paulo do 
Santos, de 16 anos. Ao 
invés de sair da escola e 
frequentar o Centro de 
Ensino onde é um dos 
craques do time de goal-
ball, Paulo foi conhecer 
a 10ª edição da Caravana 
da Transformação, que 
está acontecendo em seu 
município, Tangará da 
Serra.

Mas não era uma mera 
visita. O estudante é 
um dos três atletas tan-
garaenses selecionados 
para participar das Para-
limpíadas Escolares, que 
acontecem a partir do dia 
24 de novembro, em São 
Paulo. E a Caravana foi 
necessária porque tanto 
Paulo quanto os outros 
atletas precisam, entre 
outros documentos, pro-
videnciar um laudo com 

o grau de acuidade vi-
sual, já que possuem de-
ficiência visual.

Um exame como este 
custa, aproximadamen-
te, R$350 na rede parti-
cular. Na Caravana este 
exame foi gratuito. Este 
atendimento foi uma arti-
culação da secretaria-ad-
junta de Promoção dos 
Direitos da Pessoa com 
Deficiência, que é par-
ceira da Caravana com 
ações de capacitação de 
voluntários em Lingua-
gem Brasileira de Sinais 
(Libras) e condução de 
cadeira de rodas, além da 
organização do encontro 
entre entidades de apoio 
a pessoas com deficiência 
e o governador do Estado, 
Pedro Taques.

Tanto o menino Paulo 
dos Santos, quanto José 
Marcio Francelino Filho, 
de 15 anos, saíram da 
Caravana com os laudos 
em mãos e prontos para 
viver uma nova experiên-

cia. Para ambos, esta é a 
primeira competição que 
participam e, além dis-
so, a chance de conhecer 
uma nova cidade, que é 
São Paulo.

Os dois são atendidos 
pelo Centro Municipal 
de Ensino Isoldi Storck, 
mantido pela Prefeitu-
ra de Tangará da Serra. 
A Instituição atende 74 
deficientes visuais e au-
ditivos das mais variadas 
idades. Para as crianças e 
adolescentes que estão em 
fase escolar, os atendimen-
tos são feitos no contratur-
no da escola com ativida-
des que vão desde braile, 
aulas de orientação de mo-
bilidade, teatro, educação 
física e muito mais.

A diretora, Daniela Lam-
pert da Silva, agradeceu a 
oportunidade e avaliou a 
Caravana como uma ini-
ciativa válida a população 
da região. “Achei o trabalho 
da Caravana muito bom. 
Vocês estão dando uma 

oportunidade às pessoas 
que não tem condições de 
pagar por uma consulta ou 
por uma cirurgia. Para os 
nossos alunos que estão 
aqui também foi muito im-

portante”, disse a diretora.
O goalball é praticado 

entre duas equipes com 
três atletas que tem como 
objetivo fazer gols. Durante 
o jogo, os atletas têm a fun-

ção de arremessar e defen-
der. A bola arremessada 
deve tocar em determina-
das áreas da quadra para 
que o lance seja conside-
rado válido. 
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Paulo dos Santos, 16 anos, passou por exame de acuidade visual

O Luverdense E.C se 
complicou de vez na Sé-
rie B. O time de Lucas do 
Rio Verde foi derrotado 
em casa pelo Goiás por 2 
a 1 na noite deste sábado, 
21. O resultado mantém 
o time na 17ª posição 
com 35 pontos e, mes-
mo em caso de vitória na 
próxima rodada, o Lec 
corre o risco de perma-
necer no Z4.

O Verdão do Norte 
teve sua atuação total-
mente comprometida 
nos primeiros minutos 
de jogo. O capitão goiano 
Alex Alves fez de cabeça 
aos 9’, dez minutos de-
pois o atacante Aylon foi 
lançado em velocidade e 
tocou na saída de Diogo 
Silva para fazer o segun-
do.

Com 2 a 0 contra an-
tes dos 20 minutos, o de-
sespero tomou conta dos 
atletas mato-grossenses. 
O meia Moacir conse-
guiu descontar aos 22, 

em bela finalização por 
cobertura. Após a chuva 
de gols, o jogo virou um 
ataque contra defesa, 
com o Verdão do Norte 
pressionando bastante.

A situação esboçou 
uma melhora aos 16 da 
segunda etapa, quando 
o meia Victor Bolt foi 
expulso e o Goiás ficou 
com 10 jogadores. Júnior 
Rocha colocou Léo Cere-
ja e Eduardo nos lugares 
de Alfredo e Sérgio Mota, 

mas as alterações não fi-
zeram o time ter criativi-
dade.

O próximo desafio 
do time do presidente 
Helmute Lawisch será 
contra o Santa Cruz-PE, 
no estádio Arruda, no 
próximo sábado, 28. Jor-
nalistas da Rádio Atitude 
de Lucas do Rio Verde 
especulam ‘chances’ do 
técnico Júnior Rocha dei-
xar o comando do time 
nesta semana.

Terá início já na noi-
te desta quarta-feira, 25, 
mais uma grande compe-
tição para os praticantes 
e amantes do futebol tan-
garaense. Trata-se da 1ª 
Copa de Futebol Society 
Deputado Saturnino Mas-
son. 

De acordo com Claudi-
nho Rosseno, organizador 

da competição, a disputa 
contará com a participa-
ção de 36 equipes de Tan-
gará da Serra e outros mu-
nicípios da região.

A premiação dará R$ 
3.000,00 para o time cam-
peão, R$ 1.300,00 para o 
segundo colocado e R$ 
700,00 para o terceiro, to-
talizando a quantia de R$ 
4.000,00 em prêmios.

Os jogos que abrirão a 
competição acontecerão a 

partir das 19h30min, no 
Campo do Maldonado. A 
primeira partida coloca-
rá frente a frente os times 
do Jacaré Torno e Solda X 
Paulistinha, pelo grupo A. 
Na sequência, Aston Villa 
joga diante do Mato Gros-
so, pelo grupo B. A rodada 
será concluída com o jogo 
entre Doces Guerreiro X 
W.A. Segurança, que se 
enfrentam também pelo 
grupo A.

Os policiais militares 
que obtiveram recen-
temente grandes con-
quistas em competições 
esportivas as quais parti-
ciparam foram homena-
geados no último dia 20 
de outubro pelo gover-
nador do estado Pedro 
Taques durante a Cara-
vana da Transformação, 
realizada em Tangará da 

Serra.
A entrega foi uma 

forma de homenagear 
os campeões do 9º Tra-
thlon Sprint da Polícia 
Militar Cel Celso Henri-
que. Os homenageados 
foram  Sd PM Tawie, CB 
PM Almeida e CB PM 
Sales Prado, que ocupa-
ram as três primeiras co-
locações. 

Pedro Taques também 
felicitou o medalhista 
de bronze do mundial 

de karate realizado em 
Vancouver/Canadá, o 
SD PM Elias Gerson Eler 
também homenageado, 
destaque nesta arte mar-
cial e medalhista ameri-
cano e pan - americano.

“Aos nossos cam-
peões desejamos todo 
o sucesso e, que sigam 
sendo referencia no es-
porte e na vida”, afirmou 
o comando da Polícia 
Militar, por meio de sua 
assessoria de imprensa.
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Verdão do Norte levou dois gols do Goiás ainda no 1º tempo
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