
Sete garotos são aprovados em 
avaliação do Atlético Paranaense

TANGARAENSES

CLASSIFICADOS BRASIL X COSTA RICA

Triângulo e Droga Max farão a final 
da Copa Tangará de Futebol Amador

Ingressos para amistoso 
em Cuiabá estão à venda

IFMT inaugura pista 
de atletismo

>Esportes06

Cerca de 160 garotos 
entre 10 e 17 anos de 
idade foram observa-
dos por uma equipe de 
olheiros do Clube Atlé-
tico Paranaense, em 
avaliação técnica reali-
zada no campo da Vila 
Olímpica Rei Pelé, no 
último domingo, 23, em 
Tangará da Serra.

De acordo com um 
dos intermediadores 
da avaliação, Luciano 
Góis (Sasá), o responsá-
vel pela observação foi 
William Zanetti, que é o 
enviado do clube curi-
tibano para fazer este 
trabalho nos estados 
do Acre, Mato Grosso e 
Rondônia.

“Nós o recebemos pela 
manhã, levamos para 
acompanhar alguns jo-
gos da Copa Naza, onde 

lá ele já viu alguns atle-
tas que se destacaram e 
aguardou a avaliação do 
período da tarde para 
confirmar a aprovação”, 
afirmou Sasá.

À tarde, a partir das 
14h30, a programação 
separou os atletas por 
categoria.

“Ficamos muito fe-
lizes pela quantidade. 
Foram cerca de 160 atle-
tas avaliados entre as 
categorias 2000 e 2007. 
E quero lembrar que a 
partir de agora, temos 
essa ligação direta e par-
ceria, no qual teremos a 
possibilidade de trazer 
o Zanetti duas vezes ao 
ano para o nosso muni-
cípio”, complementou.

Foram selecionados 
três atletas nascidos em 
2002, um em 2003, um 
em 2004 e dois nascidos 
em 2007. Agora, os atle-
tas aguardam a próxima 
etapa de avaliação, que 

ocorrerá nas instalações 
do clube, na capital pa-
ranaense.

“Os atletas nascidos 
em 2003 e 2004, já fa-
rão a próxima etapa de 
avaliação do dia 06 ao 
dia 10 de novembro lá 
no CT do Atlético. Esses 
atletas recebem lá o alo-
jamento e a alimentação, 
tendo que custear ape-
nas as passagens de ida 
e volta. Já os atletas nas-
cidos em 2002, devido 
ser uma categoria mais 
puxada, eles terão a pró-
xima etapa na segunda 
semana de dezembro, 
no qual eles receberam 
algumas dicas para que 
pudessem aprimorar 
algumas falhas que ain-
da estão tendo. Tendo 
em vista a concorrência 
grande que irão enfren-
tar”, destacou Sasá, ao 
argumentar que o prazo 
maior servirá para que 
os atletas corrijam al-

guns fundamentos e se 
preparem.

“Os dois atletas nasci-
dos em 2007, estão pro-
gramados para o mês de 

fevereiro, no início do 
ano que vem”, acrescen-
tou, ao agradecer a todos 
que participaram, a Se-
cretaria de Esportes pela 

cessão do espaço e aos 
treinadores Aires Be-
raldo (Xiruca) e Jedson 
Zanesco, que enviaram 
atletas.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Foram aprovados três atletas de 15, um de 14, um de 13 e dois de 10 anos

No último domin-
go, 23, foram realiza-
das as duas partidas 
válidas pela fase se-
mifinal da 4ª Copa 
Tangará de Futebol 
Amador. Os dois jo-
gos aconteceram no 
gramado do Estádio 
Municipal Mané Gar-
rincha.   

Na primeira partida 
do dia, o time da Dro-
ga Max Kids enfrentou 
a equipe da Triângu-
lo. Em um jogo mar-
cado pelo equilíbrio 
e de grande disputa. 
O tradicional time da 
Triângulo, comanda-
do por Zé Canário, foi 
quem levou a melhor. 
Vitória pelo placar de 
2 a 1 e vaga na deci-
são.

O outro embate 
deste domingo colo-
cou frente a frente a 
equipe da Droga Max 
contra o time da Onze 
Esporte Clube. A par-

tida também foi bas-
tante pegada, mas ao 
final, a Droga Max 
demonstrou superio-
ridade e alcançou um 
placar elástico: vitória 
por 4 a 1.

De acordo com 
Cléuvis Fontana (Bo-
cão), coordenador de 
competições da Se-
cretaria de Esportes, a 
grande final acontece-
rá no dia 29.

“A grande final 

acontecerá neste do-
mingo, às 16h00, no 
Mané Garrincha. To-
dos estão convidados 
a acompanhar”, afir-
mou.

Iniciada em 03 de 
setembro, a 4ª edi-
ção da Copa Tangará 
de Futebol Amador 
contou com a parti-
cipação de 14 equi-
pes, que disputaram a 
competição divididas 
em 3 grupos.

Os ingressos para 
amistoso de futsal en-
tre Brasil e Costa Rica 
já estão sendo vendi-
dos na sede da Fede-
ração Mato-grossense 
de Futsal que fica na 
Rua dos Girassóis, 
nº 140, bairro Jardim 
Cuiabá, ao lado da 
Faipe e também pela 

internet no site in-
gressos MT.

A partida será rea-
lizada no dia 19 de 
novembro, um do-
mingo, no ginásio da 
UFMT, às 13 horas. O 
primeiro lote de in-
gressos vai até o dia 
31 de outubro e tem 
os seguintes valores:

Arquibancada nos 
setores leste e oeste: 
R$ 40,00 (inteira) R$ 

20,00 (meia).
Área vip (preço 

único): R$ 60,00 (pró-
ximo à quadra nos 
setores Leste, Oeste, 
Norte e Sul).

Brasil e Costa Rica 
jogaram pela última 
vez em dois amisto-
sos no ano de 2013 
aqui mesmo no Bra-
sil. A seleção canari-
nho levou a melhor 
nos dois encontros.

O campus de Tan-
gará da Serra do Ins-
tituto Federal de Mato 
Grosso (IFMT) inau-
gurou na última sex-
ta-feira, 20, sua pista 
de atletismo, que será 
utilizada nas aulas de 
Educação Física e tam-
bém nos treinamentos 
de atletas do campus, 

principalmente na 
modalidade de salto à 
distância.

No ato da inaugu-
ração, esteve presente 
o reitor da instituição, 
William de Paula. É im-
portante destacar que 
além do ensino ofere-
cido, a instituição tam-
bém prima pela forma-
ção de jovens atletas. 
Para se ter ideia, nos jo-
gos estaduais do IFMT, 

disputados em Sorriso, 
a delegação tangaraen-
se trouxe para o muni-
cípio neste ano doze 
medalhas, sendo 5 de 
ouro, 4 de prata e 3 de 
bronze.

Das modalidades 
que compreendem o 
atletismo, foram con-
quistadas Um bronze 
nos 800 metros mas-
culino, e ouro nos 
5000 metros.
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Diário da Serra

Final acontece domingo que vem, no estádio
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