
De saída da Secretaria de Esportes, 
Bezerra avalia passagem pela pasta

10 MESES

COMPETIÇÃO COBIÇADO

Delegação de MT embarca para 
Jogos Escolares em Brasília

Cruzeiro pretende travar 
Palmeiras e ficar com Diogo

>Esportes06

Será oficializada nesta 
sexta-feira, 17, em Tan-
gará da Serra, a troca de 
comando na Secretaria 
Municipal de Esportes. 
Wellington Bezerra dei-
xará o cargo após dez 
meses para dar lugar a 
Ademir Anibale. A partir 
de agora, Bezerra assu-
mirá vaga na Secretaria 
Municipal de Indústria e 
Comércio.

De acordo com o secre-
tário, sua segunda pas-
sagem pela pasta foi po-
sitiva. Estreitamento de 
laços com deputados do 
município asseguraram 
diversas emendas, den-
tre elas, a garantida pelo 
vereador Rogério Silva, 
que enquanto cumpriu 
mandato de deputado fe-
deral em Brasília, viabili-

zou R$ 1,4 milhão para a 
revitalização do Módulo 
Esportivo. 

Outras ações relacio-
nadas a estrutura de pra-
ças esportivas também 
foram realizadas como a 
reforma da iluminação 
do Ginásio Douglas Poya-
ne na Vila Olímpica Rei 
Pelé, retomada da recu-
peração total do Estádio 
Municipal Mané Garrin-
cha e também início do 
processo licitatório da 
recuperação do Vicente 
Serafim de Almeida, no 
Módulo Esportivo.

As competições tam-
bém foram marco da 
gestão de Bezerra. Cam-
peonatos para todas as 
idades em várias moda-
lidades também foram 
organizados pela secre-
taria.

“Para mim, a grande 
tacada foi o campeona-
to indígena. Nós tínha-

mos um histórico de 
eventos locais dentro 
do perímetro urbano e 
conseguimos avançar 
para as áreas periféricas 
do município. Foi o caso 
da Aldeia Rio Verde, que 
sediou um campeonato 
onde reunimos a etnia 
e alguns convidados, e 
também o campeonato 
rural com base na Triân-
gulo”, afirmou, ao frisar 
que além do futebol, ou-
tras modalidades foram 
fomentadas.

“Naturalmente que os 
eventos são na maioria 
na modalidade do futebol 
em virtude de ser um es-
porte de massa, mas não 
deixamos de apoiar as 
outras modalidades. Isso 
tudo, através das equipes 
juvenis que fizeram seus 
intercâmbios. As escoli-
nhas do município que 
tiveram também a tran-
quilidade de ter a parce-

ria do município”, desta-
ca, ao citar modalidades 
como o handebol, judô, 
capoeira, karatê, entre 
outras.

“Foi um trabalho grati-
ficante nesses 10 meses. 

Agradeço ao prefeito 
pelo apoio, que sempre 
foi muito solícito, nunca 
recebi um não do gestor. 
Toda vez que chegava 
com uma ideia, que ia 
mudar algo, reformar, 

fui apoiado e agradeço a 
todas as equipes que tra-
balhamos em conjunto. 
Ninguém faz nada sozi-
nho”, finalizou, ao agra-
decer a equipe da Secre-
taria de Esportes.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Secretário avaliou positivamente gestão de dez meses

Delegação mato-gros-
sense embarca para eta-
pa nacional dos Jogos 
Escolares da Juventude, 
na categoria A (para atle-
tas de 15 a 17 anos), em 
modalidades coletivas 
e individuais, que será 
realizada de 16 a 25 de 
novembro, em Brasília 
(Distrito Federal), com a 
participação de 192 pes-
soas, entre atletas, técni-
cos e oficiais. E o grupo 
embarcará em duas da-
tas, no dia 14, às 19h, 
e dia 19, às 19h, ambas 
do Ginásio Poliesportivo 
Professor Aecim Tocan-
tins, em Cuiabá.

De acordo com o titu-
lar da Secretaria Adjun-
ta de Esporte e Lazer de 
Mato Grosso (Sael-MT), 
Leonardo de Oliveira, a 
turma dos esportes indi-
viduais viajará primeiro, 
serão 101 membros, nas 
seguintes modalidades: 
Vôlei de Praia, Atletis-
mo, Ginástica Rítmica, 
Judô, Natação, Xadrez, 
Luta Olímpica, Tênis 

de Mesa, Badminton e 
Ciclismo; Depois em-
barcarão 91 pessoas, nas 
seguintes modalidades: 
Basquetebol, Futebol de 
Salão, Handebol e Volei-
bol.

“No ano passado, 
Mato Grosso conquis-
tou 21 medalhas na 
categoria A. Foram 13 
medalhas no Atletis-
mo, uma no Judô, duas 
na Luta Olímpica, uma 

na Natação, uma no 
Ciclismo, uma no Han-
debol masculino, uma 
no Vôlei feminino e 
uma no Vôlei masculi-
no. Neste ano temos a 
expectativa de avançar 
um pouco mais. Fica-
remos na torcida por 
nossos atletas e esperan-
çosos por bons resulta-
dos”, comenta o secre-
tário de esporte de MT, 
Leonardo de Oliveira.

Sem grande fluxo de 
dinheiro em caixa, o Cru-
zeiro, assim como outros 
clubes brasileiros, terá de 
contar com a criatividade 
para negócios em 2018. 
Um deles é de Diogo Bar-
bosa. O clube mineiro 
quer a permanência do 
jogador e já informou ao 
procurador do atleta o de-
sejo, no entanto, precisa 
viabilizar a forma de pa-
gamento.

Com a investida do 
Palmeiras, oficializada 
nos últimos dias, o joga-
dor ficou um pouco mais 
caro no momento. Antes, 
a Raposa teria de comprar 
apenas 25% para juntar 
aos 25% que o clube já 
tem do jogador. Agora, 
por contrato, a agremia-
ção mineira terá que ficar 
com 75% do atleta, algo 
que vai tirar do caixa azul 
cerca de R$ 12,9 milhões.

O Cruzeiro, porém, 
prepara uma oferta ao 
banco BMG, dono dos 
direitos do atleta. Para 
conseguir ter êxito na ne-

gociação, a diretoria da 
Raposa pretende oferecer 
percentuais do zagueiro 
Murilo e do atacante Alis-
son ao banco e, assim, 
conseguir a fatia para per-
manência de Barbosa.

Murilo e Alisson são 
jogadores da base. O 
defensor está bastante 
valorizado e é uma das 
surpresas do Campeona-
to Brasileiro 2018. Nele, 
a Raposa detém 75% dos 

direitos. Já em Alisson, 
que também é cria do 
Cruzeiro, mas defende as 
cores azuis no profissio-
nal há mais tempo, o time 
celeste tem 40%.

Se caso o BMG não 
aceite a primeira propos-
ta do Cruzeiro, tendo fa-
tias de dois jogadores, a 
diretoria da Raposa vai ao 
mercado buscar parceiros 
para conseguir comprar o 
lateral-esquerdo. 

>> Junior Martins
Assessoria

>>  Gazeta Esportiva

Diário da Serra

Expectativa de que mato-grossenses  sejam medalhistas é grande Lateral de 25 anos se destacou em 2017

>> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
QUINTA-FEIRA - 16 DE NOVEMBRO DE 2017


