
Equipe tangaraense conquista 
pódio em Copa de Triathlon
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Estudante disputará Mundial 
de Surf Adaptado na Califórnia

Renato confirma Barrios 
na final da Libertadores
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Com o principal ob-
jetivo de estimular a 
participação e inclusão 
de novos atletas na mo-
dalidade, que a Supe-
ra Sport promoveu no 
último domingo, 5 de 
novembro, a terceira e 
última etapa da Copa 
Mato Grosso de Tria-
thlon Short/Fast - Etapa 
Pantanal.

O evento, assim como 
nas duas primeiras eta-
pas, foi realizado na 
Chácara Bom Futuro, 
em Cuiabá, e teve como 
percurso, na modalida-
de fast, 375 metros de 
natação, 10 quilôme-
tros de ciclismo e 2,5 
quilômetros de corrida. 
Na Short, individual-
mente e em dupla, fo-

ram 750 metros de na-
tação, 20 quilômetros 
de ciclismo e 5 quilô-
metros de corrida.

Nesta etapa, cerca de 
160 pessoas partici-
param da competição, 
entre eles 21 tanga-
raenses (maior delega-
ção), capitaneados pelo 
professor Sandro Araú-
jo. “E o nosso objetivo 
foi alcançado”, conta o 
também competidor na 
prova, Sandro Araújo, 
ao destacar que o obje-
tivo do Sett Triathlon 
Tean Tga é superar pri-
meiramente os desafios 
pessoais, como idade, 
sedentarismo, dores, 
entre outros, tendo em 
vista que a maior parte 
da equipe já passou dos 
30. “E o que notamos, 
todos os dias, durante 
os treinos, é a supe-
ração pessoal de cada 

um, vencendo o seden-
tarismo, as dores, a ida-
de”, brinca. 

E bem mais que ven-
cer o sedentarismo, 
esse grupo trouxe para 
Tangará da Serra quatro 
troféus da Etapa Panta-
nal, sendo o primeiro, 
quarto e quinto lugares 
no Fast Feminino, com 
Leidiane Almeida, Lu-
cineide Sales e Rosile-
ne Torquato, respecti-
vamente, assim como 
a quinta colocação, no 
Short Dupla Masculi-
no, com Batista Torqua-
to e Edivaldo Tocantins. 
“Nós que tínhamos ido 
só pra brincar e partici-
par, vi que poderia ser 
mais além disso (…) 
consegui manter tam-
bém um ritmo bom na 
corrida e assim con-
seguimos conquistar 
a quinta colocação”, 

falou o competidor Ba-
tista Torquato, em sua 
página pessoal, sobre 
sua participação no 
evento. “Gostaria de 
agradecer ao professor 
Sandro Araújo, minha 
esposa Rosi Torquato, 
que sempre está nos 
incentivando para prá-
tica desse esporte que a 
cada dia cresce mais e 
mais”, finalizou. 

Além disso, por ser 
esta a última etapa da 
Copa Mato Grosso de 
Triathlon Short/Fast, a 
organização ranqueou 
e premiou também os 
melhores. No Fast Mas-
culino, o atleta tanga-
raense Roger Muller 
ficou com a terceira co-
locação e no Feminino, 
Luciene Sales ficou em 
quarto e Leidiane Al-
meida em quinto, dian-
te do desempenho nas 

etapas anteriores. 
Agora parte da equipe 

se prepara para a tra-
vessia do Lago do Man-
so, prova que acontece-
rá na primeira semana 

de dezembro deste ano, 
além de competições 
fora do Estado, como a 
Triathlon Internacional 
Santos 2018, em feve-
reiro. 
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Vinte e um tangaraenses participaram da prova, em Cuiabá

Monique Oliveira, es-
tudante do 4° período do 
curso de Educação Física 
da Universidade UNG, 
foi convocada pela Con-
federação Brasileira de 
Surf (CBS) para dispu-
tar o Stance ISA World 
Adaptive, Mundial de 
surf adaptado. A atleta 
irá compor o time brasi-
leiro e competirá na ca-
tegoria AS4 - Assist (surf 
com assistência de duas 
pessoas). O campeonato 
acontecerá de 29 de no-
vembro a 03 dezembro, 
na praia de La Jolla Sho-
res, na Califórnia, Esta-
dos Unidos. 

A atleta faz parte da 
equipe ONG ADAPT-
SURF, associação sem 
fins lucrativos que pro-
move a inclusão social 
das pessoas com defi-
ciência ou mobilidade 
reduzida, garantindo 
igualdade de oportuni-
dades e acesso ao lazer, 
esporte e cultura, através 
do contato direto com a 
natureza. De acordo com 

Monique, o surf teve e 
tem um papel funda-
mental para sua reabilita-
ção física. “As sensações 
de liberdade, superação 
e independência são as 
mais mencionadas pelas 
pessoas que aproveitam 
a praia e o surf adaptado. 
A água salgada do mar 
relaxa o corpo e as ondas 
estimulam o equilíbrio”, 
relata. 

A surfista possui de-

ficiência motora, decor-
rente de uma paralisia 
cerebral, e conheceu o 
surfe nas praias do Rio 
de Janeiro por meio da 
ONG, em 2010. Moni-
que levará na bagagem 
para a competição, três 
campeonatos regionais 
conquistados em 2011 e, 
com essa convocação, es-
pera trazer o troféu mais 
importante de sua vito-
riosa carreira.

 Em recuperação de 
lesão muscular, o cen-
troavante Lucas Barrios 
é desfalque atual do Grê-
mio. Mas não por muito 
tempo. O técnico Renato 
Gaúcho confirmou que 
o camisa 18 irá atuar an-
tes da final da Libertado-
res, contra o Lanús, dia 
22. Em uma previsão se-
melhante a já feita com 
Luan, antes das semifi-
nais, quando o meia-ata-
cante retornava de lesão.

O centroavante cor-
reu no gramado do CT 
Luiz Carvalho nesta se-
gunda-feira, 6. Assim, 
Barrios se credencia 
para entrar em cam-
po contra Vitória, em 
Caxias do Sul, no pró-
ximo domingo; contra o 
São Paulo, na Arena, ou 
o Santos, na Vila Belmi-
ro. São os três jogos pos-
síveis para o centroavan-
te, dependendo de sua 
recuperação de lesão na 
coxa direita, retomar os 
trabalhos.

“Ele vai jogar antes do 
dia 22. Ele já tem feito 
alguns tipos de treina-
mento. Está se sentindo 
bem melhor. Fisioterapia 
e departamento médico 
são muito bons. Estou 
em cima deles, conver-
sando diariamente. Pode 
ter certeza que ele vai 
jogar”, declarou Renato 
após a vitória sobre o 
Flamengo, no domingo, 
pelo Brasileirão.

Assim, todo o elenco 
deve estar à disposição 
para a final contra o La-
nús, dia 22, salvo algum 
novo problema. Cortez 
não atuou na vitória 
sobre o Flamengo por 
conta de um tostão rece-
bido. Segundo o médico 
Márcio Bolzoni, o lateral 
teve um edema na região 
da pancada, mas faz tra-
mento e deve estar à dis-
posição do treinador.
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A atleta cursa Educação Física e faz parte da ONG ADAPTSURF Barrios correu no gramado do CT Luiz Carvalho nesta segunda
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