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esportesFRASE
“Estou muito feliz no 
Corinthians, é o maior 
clube da América”

Mauro Boselli sobre continuar 
no Corinthians em 2020

A maior competição es-
tudantil do Brasil inicia 
neste sábado, dia 16 de 
novembro. A etapa nacio-
nal da edição de 2019 dos 
Jogos Escolares da Juven-
tude acontece em Santa 
Catarina, com a partici-
pação de cerca de seis mil 
atletas.

A cidade de Blumenau 
receberá estudantes entre 
12 a 17 anos para a dispu-
ta de 14 modalidades, em 
um clima de interação, 
respeito e amizade, entre 
eles sete tangaraenses que 
superaram adversários 
nas etapas municipal e 

Tangaraenses 
embarcam para 
Jogos Escolares em SC

JUDÔ E ATLETISMO

A etapa nacional 
inicia neste 
sábado, 16, 
em Blumenau

Fabíola Tormes / Redação DS

Judocas maísa bulhões e rhayane salvador

estadual, e representarão 
o Município e o Estado de 
Mato Grosso na competi-
ção, no Judô e Atletismo.

As competições se divi-
dem em três etapas, sendo 
a primeira de 17 a 20 de 
novembro, a segunda de 
22 a 25 de novembro e a 
última de 27 a 29 de no-
vembro. No dia 16 acon-
tecerá o Cerimonial de 
Abertura, no Ginásio Se-
bastião Cruz, com início 
às 18h.

A participação dos tan-
garaenses será nas duas 
primeiras etapas, inician-
do com as judocas Maísa 
Bulhões e Rhayane Sal-
vador que seguiram para 
Cuiabá nesta quarta-feira, 
dia 13, para engrossar a 
Delegação Mato-grossen-
se. Juntos seguiram para 
Santa Catarina ainda na 
noite desta quarta. Além 
do judô, nestes primeiros 
dias terão competições de 

Luta Olímpica, Basquete-
bol e Handebol.

Já na segunda etapa 
os jogos seguem com as 
modalidades de Atletis-
mo, Badminton, Futsal e 
Voleibol, oportunidade 
em que os tangaraenses 
Leone Leme (100m com 
barreiras), Steffany Rafa-
ela Martins (75 metros), 
Matheus Ferreira (100 me-
tros), Cauã Augusto (Salto 
em Distância) e Thaveton 
Breno (Salto em distân-
cia e 250 metros) parti-
ciparão. Eles sairão em 
viagem na próxima terça-
feira, dia 19.

E, encerrando, os atle-
tas das modalidades de 
Ciclismo, Ginástica Rít-
mica, Natação, Tênis de 
Mesa, Volei de Praia e 
Xadrez. Nesta etapa não 
teremos tangaraenses em 
disputa, mas Mato Grosso 
será representado por ou-
tros atletas.

Flamengo enfrenta o river Plate

No dia 23 de novembro, 
próximo sábado, o Fla-
mengo entra em campo em 
Lima, no Peru, às 16h (horá-
rio de Cuiabá), para dispu-
tar o título da Libertadores 
da América, enfrentando o 
River Plate, da Argentina. 
Mesmo a mais de três mil 
quilômetros de distância 
do estádio Monumental, a 
nação rubro-negra de Mato 
Grosso também poderá se 
reunir em um grande está-
dio e torcer junto pelo time. 
Flamenguistas e demais 
torcedores terão a oportu-
nidade de assistir ao vivo 
a transmissão da partida 
final da competição direto 
da Arena Pantanal.

O evento intitulado “A 
Arena é Nossa. Dá-lhe 

Estado abre Arena Pantanal 
para final da Libertadores

DECISÃO

Olhar Esportivo

Mengão!” está sendo pro-
movido pela Secretaria 
de Estado de Cultura, Es-
porte e Lazer (Secel), em 
parceria com o Cuiabá 
Esporte Clube e a emisso-
ra de TV responsável pela 
transmissão oficial da par-
tida, que será através dos 
telões e sistema de som do 
estádio. Para amenizar a 
ansiedade e animar o pú-
blico para o grande duelo 

do clube brasileiro, have-
rá ainda atrações culturais 
e venda de bebidas e ali-
mentos no local.

Os portões serão aber-
tos a partir das 14h, com 
acesso pelos portões A e 
B, no setor Oeste e por-
tões F e G, no Leste. O in-
gresso será dois quilos de 
alimentos não-perecíveis 
que serão doados a insti-
tuições sociais.


