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FRASE
“Às vezes, foi que ele viu
um amigo no banco de
reservas. No caso, o Edílson”
Rogério Ceni, sobre críticas feitas por Thiago Neves após a
eliminação do Cruzeiro para o Inter

EXPOSERRA 2019

Tangaraenses dominam
rodeio de Tangará;
Rodrigo Guedes é campeão
Entre os cinco
premiados,
quatro foram
tangaraenses
Fabíola Tormes / Redação DS

Quatro noites de tirar o fôlego. Assim foram as montarias da Festa do Peão da Exposerra 2019. Comandada pela
equipe Renato Souza, a festa
reuniu os melhores 50 peões
do país, entre eles pratas da
casa, que não decepcionaram e subiram nos lugares
mais altos do pódio. Entre
os cinco premiados, quatro
foram tangaraenses.

Rodrigo Guedes, com
355,75 pontos, foi o grande
campeão da festa e levou R$
20 mil. Guedes é tetra campeão em Ji-Paraná, Rondônia;
tricampeão em Tangará da
Serra, Cotriguaçu e Aripuanã;
bicampeão em Juína e Juara,
além de bicampeão Estadual
de Mato Grosso; assim como
campeão em Douradina-PR,
Ariquemes-RO, Leme-SP e
de outras sete cidades em
Mato Grosso
O segundo lugar ficou para
o também tangaraense, Juberto Morales, que somou 355,25
pontos e ganhou R$ 8mil. Em
terceiro ficou Antonio Carlos,
de Brasnorte, com 353,50;
quarto e quinto, os tangaraen-

ses Marcio Costa e Gean Carlos da Silva, com pontuações
264,00 e 263,25, respectivamente. Eles ganharam, como
premiação, R$ 5 mil, R$ 3 mil
e R$ 2 mil, respectivamente.
Foram premiadas ainda a
melhor Boiada (Cia de Rodrigo Juliano Prioto - média
43,77 pontos) e o Melhor
Touro (Carijó, da Cia de
Rodeio Terremoto - média
45,50 pontos).
“Só temos que agradecer
a todos (…) pelo sucesso da
Exposerra, especialmente
a população de Tangará da
Serra, que mais uma vez
marcou presença”, agradeceu o presidente do Sindicato Rural, Reck Júnior.

CRIANÇAS PRIMEIRO

Tangaraenses conquistam 11 medalhas
em Internacionais de Judô
Fabíola Tormes / Redação DS

Oito atletas do Projeto
Crianças Primeiro, desenvolvido pelo Lions Clube
Tangará da Serra, em parceria com a Secretaria de
Esportes de Tangará da
Serra, participaram entre
os dias 6 e 8 de setembro de duas competições
internacionais,
sendo
uma a XIII Copa Internacional Ponta Porã-MS e
a Copa Internacional do
Paraguay, conquistando,
juntos, 11 medalhas para
Tangará da Serra.
Na Copa Ponta Porã
foram cinco medalhas,
sendo uma medalha de
Ouro com a atleta Maria
Luiza Oss Emer, duas de
Prata com as atletas Maria Eduarda Oss Emer e
Maísa Bulhões; e ainda
duas de Bronze com Vinícius Santos e Erick Rodrigues.
“Já na Copa Paraguay,
corrigiram as falhas e
conseguiram
melhorar
o quadro de medalhas”,
destacou o sensei Ro-

Medalhistas tangaraenses, fazendo história

naldo Nascimento. Foram quatro medalhas de
Ouro, com Maria Luiza e
Maria Eduarda Oss Emer,
Maísa Bulhões e Vinícius
Santos; uma medalha de
Prata com Rhayane Salvador; e uma de Bronze
com Erick Rodrigues.
“Vale ressaltar que esses atletas estão fazendo
história, pois é a primeira vez que atletas de judô
de Tangará da Serra participam de uma competição de judô denominada
internacional. Acredito
que tudo quando feito de
coração gera bons frutos
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e essas crianças, esses resultados, são colheita de
um plantio de menos de
dois anos. Isso nos motiva a continuar a semear”,
completa o sensei, ao explicar que o convite para
participarem das competições internacionais foi
feito diante do bom desempenho obtido pelos
atletas em competições
anteriores – etapas nacionais e estaduais.
Agora, os judocas focarão os treinamentos
visando a quarta e última
etapa do Campeonato Estadual.

Rodrigo Guedes levou R$ 20 mil

