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esportesFRASE
“A gente mantém essa 
tranquilidade, porque 
sabe que aqui a gente vira”

Paolo Guerrero, sobre confiança na virada diante do 
Athletico, pela Copa do Brasil

Foram cinco títulos de campeão

Com cinco títulos de cam-
peão e quatro de vice-cam-
peão, Mato Grosso foi a dele-
gação com mais conquistas 
na etapa Regional Verde dos 
Jogos Escolares da Juventu-
de, realizada em Palmas-TO, 
de 12 a 15 de setembro. As 
nove equipes do Estado es-
tão agora classificadas para a 
etapa Nacional, que ocorrerá 
em novembro, na cidade de 
Blumenau-SC.

Foram quatro dias de emo-
ção, alegrias e frustrações 
para 130 estudantes mato-
grossenses, de 12 a 17 anos, 
que disputaram as modali-
dades de basquete, futsal, 
handebol e vôlei. Campeões 
estaduais, os jovens atletas 
representaram Mato Grosso 
na fase Regional Verde da 
competição que contou com 
os sete Estados da Região 
Norte e mais o Distrito Fe-
deral, segundo colocado no 
número de títulos, com oito 
equipes classificadas.

A Escola Estadual 13 de 
Maio, de Sorriso, foi a insti-
tuição que mais se destacou 

Mato Grosso é o maior vencedor 
dos Jogos Escolares

ETAPA REGIONAL
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na Regional Verde, em Pal-
mas. Quatro equipes partici-
param dessa fase brasileira e 
três foram campeãs: basque-
te feminino (12 a 14 anos), 
handebol feminino (15 a 17) 
e handebol masculino (15 a 
17). Além disso, a equipe de 
handebol masculino (12 a 
14 anos) já havia consegui-
do a classificação direta para 
Blumenau 2019.

Já a Escola Interativa Co-
opema, de Barra do Garças, 
garantiu as vagas para a 
etapa nacional com as duas 
equipes que disputaram a 
Regional Verde: basquete 
masculino (12 a 14 anos) 

e vôlei feminino (15 a 17 
anos).

Por Mato Grosso ter fica-
do entre os cinco primeiros 
colocados nas modalidades 
durante a competição nacio-
nal do ano anterior, outras 
duas equipes da categoria 
A (15 a 17 anos) também 
foram habilitadas de for-
ma direta para a fase final 
na cidade catarinense: vô-
lei masculino, do Colégio 
Isaac Newton, em Cuiabá 
e basquete feminino, do 
Colégio Regina Pacis, em 
Sinop. Os dois times foram 
campeões da etapa estadu-
al mato-grossense.

Fomentando a prática 
esportiva entre os uni-
versitários de todas as 
instituições de ensino 
superior de Tangará da 
Serra, a fim de facilitar 
a troca de saberes e a 
ampliação da interação 
entre os envolvidos, que 
a Secretaria Municipal 
de Esportes de Tangará 
da Serra realizará a par-

Jogos Universitários de 
Tangará da Serra iniciam 
na próxima semana

ENSINO SUPERIOR

Inscrições estão 
abertas e seguem 
até a próxima 
terça-feira, dia 24
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Cinco modalidades estarão em disputa

tir da próxima semana, a 
quinta edição dos Jogos 
Universitários de Tanga-
rá da Serra (JUTS).

Os jogos iniciam no 
dia 28 de setembro, sen-
do todos realizados na 
Vila Olímpica Rei Pelé. 
Em disputa estarão as 
modalidades Futsal, Vo-
leibol e Handebol, mas-
culino e feminino, e 
ainda sinuca e tênis de 
mesa.

“Monte sua equipe e 
venha participar”, con-
vidam os organizado-
res, ao destacar que as 
inscrições estão abertas 
e seguem até a próxima 
terça-feira, dia 24 de se-

tembro. Neste mesmo 
dia, às 19h30, acontece-
rá o Congresso Técnico, 
na Unic.

A expectativa é que 
muitas equipes parti-
cipem dos jogos, repre-
sentando suas atléticas 
e universidades, além 
de ampliarem a intera-
ção entre os acadêmicos 
de Tangará da Serra e de 
cidades vizinhas, como 
Barra do Bugres, que já 
confirmou participação 
no evento esportivo.

Mais informações e 
inscrições pelos telefo-
nes 65 99956-6001 (Ba-
nana) e 65 99923-4899 
(Professor Claudemir).


