
Digital Cópias é campeã
do Torneio Society

EM SAPEZAL

A premiada equipe da 
Digital Cópias, de Tanga-
rá da Serra, participou 
neste domingo, dia 12 de 
setembro, de mais uma 
competição esportiva, sa-
grando-se campeã.

Sob orientação da pre-
sidente da equipe, Sami-
la Souza e do técnico Zé 
Canário, eles participa-
ram do 3º Torneio de Fu-
tebol Society, realizado 
em Sapezal, com a par-
ticipação de 35 equipes 
de diferentes cidades de 
Mato Grosso.

Eles levaram
R$ 12 mil ao
vencer a equipe da
Frigelar, de Sapezal

Escolas Joana D’arc e Militar Tiradentes
representaram Tangará nos Jogos Escolares

NO FUTSAL

Alunos de duas escolas 
públicas de Tangará da 
Serra – Centro Municipal 
de Ensino Joana D’Arc 
(feminino) e Escola Es-
tadual Militar Tiradentes 
(masculino) – participa-
ram nos últimos dias da 
fase estadual dos Jogos 
Escolares Mato-grossen-
se promovido pelo Go-
verno do Estado por meio 
da Secretaria de Estado 
de Cultura, Esporte e La-
zer (Secel/MT).

A competição aconte-
ceu de 9 a 12 de setem-
bro, na cidade de Sor-
riso. “Quero deixar os 
meus agradecimentos e 
também os parabéns a 
todos atletas pois repre-
sentaram bravamente a 

Novas equipes se 
preparam para 
competições de 
vôlei e basquete

Representaram 
bravamente a 
nossa Tangará 
nos jogos 
fase Estadual A competição aconteceu de 9 a 12 de setembro

Equipe campeã – Digital Cópias
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nossa Tangará nos jogos 
fase Estadual em Sorriso 
Agradecemos imensa-
mente aos pais pela con-
fiança por deixarem seus 
filhos viajarem e também 
aos técnicos, auxiliares 
e acompanhantes pela 
parceria e dedicação du-
rante os jogos”, agrade-
ceu o professor Eduardo 
Suares, coordenador de 
Esportes da Secretaria 
Municipal de Esportes, 
que, juntamente com os 

professores das escolas 
participantes, acompa-
nharam os atletas. “Tan-
gará está retornando ao 

cenário esportivo”.
Foram campeões des-

ta modalidade a Escola 
São José de Sorriso, no 
masculino, e a Escola Es-
tadual Mario Abrão Nas-
sarden, de Nobres, no 
feminino. Eles represen-
tarão o Mato Grosso nos 
Jogos Escolares Brasilei-
ros em novembro no Rio 
de Janeiro.

MAIS JOGOS – Agora, 
segundo o professor Edu-
ardo, Tangará da Serra se 
prepara para participar 
com as equipes de volei-
bol e basquete, nos pró-
ximos dias 23 a 26, em 
Nova Mutum.

No voleibol masculi-
no e feminino a escola 
Avance representará o 
Município; no basquete 
masculino os estudantes 
do Ideal; e no basquete 
feminino o representante 
de Tangará da Serra será 
o Ipes.

Além das modalida-
des coletivas, Tangará 
da Serra participará da 

etapa estadual das mo-
dalidades individuais, 
que acontecerão de 30 de 
setembro a 03 de outu-
bro. Várzea Grande será 

a sede das competições 
que incluem atletismo, 
natação, ginástica rítmi-
ca, judô, xadrez, dentre 
outras.  
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Organizado pelo des-
portista Claudinho Ra-
mos, o evento premiou as 
melhores equipes com R$ 
17 mil em dinheiro, além 
do goleiro menos vazado 
e o artilheiro, com R$ 500, 
cada. A primeira coloca-
da, a equipe de Tangará 
da Serra, Digital Cópias, 
levou R$ 12 mil ao vencer 
a equipe da Frigelar, de Sa-
pezal, por 2 a 1. O tercei-
ro colocado foi o time da 
Real Negados, de Lucas do 
Rio Verde.

A Digital Cópias ganhou 
também o troféu de goleiro 
menos vazado – Kael, que 
levou apenas três gols; e 
ainda o artilheiro do tor-
neio, Cicinho, que marcou 
seis gols.

Além deste torneio, a 
equipe tangaraense partici-
pou recentemente do Tor-

neio da Independência, em 
Nova Olímpia, e conquis-
tou a segunda colocação; e 
ainda do Torneio de Cam-
peões de Futsal, no Sílvio 
Paternez, sagrando-se ven-
cedora.

A equipe se prepara ago-
ra para participar do Tor-
neio de Futsal 2021, nos 
próximos dias 18 e 19 de 
setembro, no Distrito Ma-
rechal Rondon; e também 
para defesa do título no 
Municipal de Futsal. Eles 
são os atuais campeões.

A equipe agradece os 
patrocinadores: Digital 
Copias, Droga Max, Se-
duSamba, Grupo Santos, 
RSH, Stop Car, Space 
Car, JM Veículos, Bro-
thers Burguer, Exata, Re-
nato Gouveia, Prime Con-
tabilidade, Secretaria de 
Esporte e Big Master.
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FRASE
“Tangará está 
retornando ao 
cenário esportivo”

Professor Eduardo Suares, 
coordenador de Esportes da 

Secretaria Municipal de Esportes


