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esportes

Foi lançada nesta sema-
na a 2ª edição da Corrida 
do Trabalho, marcada para 
ocorrer no dia 1º de maio. 
Este ano, o evento terá 
como tema “Diga não ao 
Trabalho Infantil”, mensa-
gem que busca alertar sobre 
os perigos da exploração da 
mão de obra de crianças e 
adolescentes.

As inscrições para a cor-

2ª edição da Corrida 
do Trabalho 
será em maio

CORRIDA DE RUA

As inscrições 
começam 
na próxima 
quarta-feira

Zequias Nobre /Comunicação TRT/MT

FRASE
“Estou meio cansado 
de dar voltas olímpicas”

Renato Gaúcho bRinca após conquista da Recopa sul-ameRicana

a corrida faz parte do calendário anual de provas de ruas

o Cuiabá venceu o aparecidense

Em jogo válido pela 2ª 
Fase da Copa do Brasil, o 
Cuiabá recebeu na Arena 
Pantanal a equipe da Apa-
recidense, e conseguiu a 
vitória de virada na noite 
desta quarta-feira, 21.

O Dourado começa a 
partida pressionando a 
equipe da Aparecidense, 
e cria chances de gol, mas 
não consegue finalizar 
com perigo, e desperdi-
ças várias oportunidades 
de marcar o gol. No final 
do primeiro tempo, aos 40 
minutos, Nonato abre o 
placar para a Apareciden-
se, após receber assistên-
cia de Cristian.

No segundo tempo, as 
equipes voltam mais caute-
losas, e tentando trabalhar 
jogadas pelo meio campo. 
Aos 15 minutos do segun-
do tempo, após cobrança 
rápida de falta, Magno chu-
tou forte no ângulo do go-
leiro Busatto, em lindo gol 
empatando a partida. Com 

Em partida pela volta 
das oitavas da Copa Verde 
2018, realizada no Passo 
das Emas, o Luverdense 
venceu novamente o Co-
rumbaense, e avança na 
competição.

O Luverdense abriu o 
placar com Rafael Silva 
aos 15 minutos do primei-

A conquista da Recopa 
Sul-Americana, nesta quar-
ta-feira, 21, é parte de um 
período vitorioso recente 
vivido pelo Grêmio. Domi-
nante na década de 1990, 
os gaúchos tiveram um pe-
ríodo de vacas magras des-
de o início dos anos 2000 
e ficaram 15 anos sem um 
título importante.

Com pouco mais de 14 
meses, no entanto, a situ-
ação mudou e essa nova 
era de ouro pode atingir os 
feitos de um dos maiores 

Cuiabá vence de virada 
e avança na Copa do Brasil

Luverdense e se classifica 
para Quartas da Copa Verde

Após jejum de 15 anos, 
Grêmio embala títulos

3ª FASE 

PetersoN CamPos /Olhar Esportivo

PetersoN CamPos /Olhar Esportivo

Gustavo Dias /ESPN 
mais jogadas ofensivas, e 
conseguindo chegar com 
perigo na área da Apareci-
dense, o Dourado consegue 
o gol da virada com um gol 
de Weverton, após receber 
um  cruzamento da esquer-
da de Bruno Alves e cabe-
cear pro fundo do gol.

Aparecidense tenta ar-
riscar, mas fica na depen-
dência das jogadas de No-
nato, e num contra-ataque, 
Weverton avança livre e 
cara-a-cara com o goleiro, 
faz o terceiro do Dourado, e 
finaliza o jogo em 3x1 para 

o Cuiabá.
Na próxima fase, o Cuia-

bá irá enfrentar o Náutico, 
em partidas de ida e vol-
ta. Na 3ª Fase da Copa do 
Brasil, a partida de ida será 
provavelmente em 28 de fe-
vereiro em Recife, e a volta 
na Arena Pantanal em data
-base de 14 de março. Com 
esse desempenho, a equipe 
do Cuiabá já arrecadou R$ 
2,5 milhões, sendo 500 
mil pela 1ª Fase, 600 mil 
da 2ª Fase, e agora mais 
R$1,4 milhão por essa 
próxima fase.

rida começam na próxima 
quarta-feira, 28, e poderão 
ser feitas por meio do link 
que será disponibilizado 
no site do TRT/MT. O cus-
to para as provas de cinco 
e 10 quilômetros será de 
R$ 60; caminhada, R$ 40; 
e kids, R$ 30. O valor dará 
direito à participação na 
corrida e também a um kit 
a ser entregue dias antes 
das provas.

Assim como na edição 
anterior, serão duas provas 
máster, (5K e 10K), além da 
caminhada e da prova para 
as crianças com idade de 2 
a 12 anos. Estão reservadas 
1500 vagas para as etapas 
adulto e 300 para a kids, 

com parte delas a ser dis-
tribuída gratuitamente para 
estudantes da rede pública 
de ensino.

A Corrida do Trabalho 
faz parte do calendário 
anual de provas de ruas de 
Cuiabá e acontece sempre 
no feriado do Dia do Tra-
balho, sendo aberta a to-
dos os públicos. O evento 
é uma idealização do TRT 
e do Ministério Público do 
Trabalho no estado e será 
realizado pela Associação 
dos Magistrados da Justiça 
do Trabalho, juntamente 
com Getrin e os progra-
mas Trabalho Seguro e de 
Combate ao Trabalho In-
fantil.

ro tempo e seguiu domi-
nando. Luverdense con-
quistou vitória por 3x2.

Na próxima fase, nas 
quartas da Copa Verde 
o Luverdense enfrenta o 
Sparta-TO, com o jogo de 
ida em Araguaína prova-
velmente dia 07 de março, 
e a volta em Lucas do Rio 
Verde, em 18 de março, 
conforme sorteio realiza-
do pela CBF.

times da história do clube.
A partir de agora, caso 

queira superar um dos ti-
mes mais marcantes da 
história do clube, o Grê-
mio de Renato Gaúcho 
terá que mudar a priori-
dade e ter como principal 
meta o Campeonato Brasi-
leiro.


