
Jogos universitários têm início 
em Tangará da Serra

ACADÊMICOS

NEGÓCIOS SÉRIE B

Clube de futebol em MT 
é vendido em rede social

Boa Esporte goleia Santa Cruz 
e coloca Luverdense no Z4

>Esportes06

A Secretaria Munici-
pal de Esportes realizou 
no último sábado, dia 12 
de novembro,  a abertura 
de mais uma edição dos 
Jogos Universitários de 
Tangará da Serra (Juts). 
Os jogos iniciaram e 
logo na estreia movi-
mentaram as modalida-
des do futsal masculi-
no e feminino, voleibol 
masculino e feminino, 
atletismo, futebol socie-
ty, truco, truco misto e 
sinuca mista, com a par-
ticipação de acadêmicos 
das instituições que ofe-
recem o ensino superior 
no município.

De acordo com o se-

cretário municipal de 
esportes, Wellington Be-
zerra, a competição visa 
movimentar o esporte 
também no setor univer-
sitário.

“Iniciamos a competi-
ção, e temos excelentes 
expectativas. A secreta-
ria fazendo jus à demo-
cratização das ações 
esportivas, organizou 
os jogos universitários 
de Tangará da Serra, 
onde os centros acadê-
micos da nossa cidade 
tem a oportunidade de 
participar”, afirmou, 
ao destacar que a com-
petição nesse período 
não interfere na vida 
acadêmica dos estu-
dantes, devido ao pe-
ríodo de férias que se 
aproxima.

“É uma competição 
bastante interessante 
porque vai fazer com 
que essas pessoas pos-
sam até, de certa for-
ma, desestressar de seu 
dia a dia de estudos. 
Acredito que é uma 
competição que a po-
pulação ao prestigiar, 
vai ver muitos talentos 
e a secretaria de espor-
tes vai disponibilizar 
para que eles possam se 
exercitar durante esses 
jogos”, complementa.

As partidas acontecem 
aos finais de semana, 
aproveitando o tempo 
livre dos estudantes/
atletas.

“Graças a Deus tudo 
ocorreu dentro daquilo 
que a gente tinha plane-
jado”, concluiu Bezerra.

>> Rodrigo Soares
Redação DS

Abertura aconteceu no último sábado, na Vila Olímpica

A equipe que tem 15 
anos de existência, foi 

rebaixada este ano para a 
segunda divisão do Cam-

peonato 
Mato-grossense e tem 

dívidas estipuladas em R$ 
350 mil

Sem interesse em se-
guir como dono do Ope-
rário Futebol Clube Ltda, 
de Várzea Grande - região 
metropolitana de Cuiabá 
-, Sebastião Viana decidiu 
anunciar a venda do clu-
be-empresa na sua rede 
social. A equipe que tem 
15 anos de existência, foi 
rebaixada este ano para a 
segunda divisão do Cam-
peonato Mato-grossense e 
tem dívidas estipuladas em 
R$ 350 mil. Sebastião Via-
na mora no Rio de Janeiro e 
administra tudo à distância 
desde 2011, quando adqui-
riu o clube.

“Eu gosto muito da re-
gião e das pessoas que co-
nheci no futebol mato-gros-
sense, mas já tenho quase 
65 anos de idade e não 

quero mais ter gastos com 
futebol. Estou querendo me 
aposentar”, explicou.

O clube tem dívidas es-
tipuladas em R$ 350 mil. 
Cerca de R$ 100 mil com a 
receita federal; R$ 220 em 
ações trabalhistas e mais 
R$ 23 mil com a Federação 
Mato-grossense de Fute-
bol.

“Não tenho interesse 
em ganhar dinheiro com 
essa negociação. Peço um 

valor pequeno só para não 
dizer que entreguei o clube 
de graça”.

Segundo Sebastião, o 
time não tem muita coisa, 
apenas o Centro de Trei-
namento do “Carrapicho”, 
em Várzea Grande. O clu-
be tem a posse do local, 
mas não os documentos 
definitivos, uma vez que o 
Clube Esportivo Operário 
Várzea-grandense (CEOV) 
pleiteia o CT na justiça.

 O Boa Esporte vol-
tou a respirar no Cam-
peonato Brasileiro na 
Série B durante a tar-
de deste sábado, no 
Estádio de Varginha, 
o time local contou 
com três gols do ins-
pirado Rodolfo para 
ganhar do Santa Cruz 
por 4 a 2, resultado 
que aproxima o time 
pernambucano do re-
baixamento.

Esse resultado tam-
bém complicou a si-
tuação do Luverdense, 
que voltou a ocupar a 
zona de rebaixamen-
to da competição, na 
17ª colocação com 
40 pontos. O time de 
Mato Grosso perdeu 
para o Paraná, por 2 a 
0, na Vila Capanema, 
em Curitiba, ontem 
à noite. Com isso, fi-
cou dependendo dos 
resultados dos jogos 
deste sábado.

Já a vitória garantiu 
o Boa na 13ª colocação 

com 43 pontos gan-
hos. Já o Santa Cruz 
permanece com os 
mesmos 33 pontos, no 
antepenúltimo lugar, 
à frente apenas dos 
já rebaixados Náutico 
e ABC. A três parti-
das do fim do torneio, 
o Guarani, primeiro 
time fora da zona de 
rebaixamento, iniciou 
a rodada com 40 pon-
tos.

Pela 36ª rodada da 
Série B do Campeona-
to Brasileiro, às 21h30 
(de Brasília) desta ter-
ça-feira, o Santa Cruz 
volta a campo para en-
frentar o Paraná, time 
que ainda briga pelo 
acesso, no Estádio do 
Arruda. Ao mesmo 
tempo, o Boa encara o 
Luverdense, no Passo 
das Emas, em Lucas 
do Rio Verde.

>> Globo Esporte
Mato Grosso
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