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esportes

A Secretaria Municipal 
de Esportes de Tangará da 
Serra promoverá nos próxi-
mos dias 29 e 30 de junho, o 
Curso de Árbitros de Futsal.

De acordo com o coor-
denador de competições 
da Secretaria Municipal 
de Esportes, Cléuvis Fonta-
na, o curso é aberto a toda 
a população, de ambos se-
xos, de Tangará da Serra e 

Esporte promove 
Curso de Árbitros 
de Futsal

40 VAGAS

O curso terá 
uma carga total 
de 40 horas, sendo 
teórico e prático
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FRASE
“PSG e Barcelona, sempre 
estiveram mantendo contato 
com a gente. No final, esperamos 
o tempo e a equipe certa.”

ViNiciuS Jr., SoBre ter aGuardado a ProPoSta de real  madrid 

Árbitro credenciado marco Túlio

Competições foram abertas nesta terça-feira

O Jogos Escolares da Ju-
ventude (JEJ), 1ª etapa re-
gional, começaram com a 
participação de atletas de 
13 cidades mato-grossen-
ses, nesta terça-feira, 19, e 
seguem até domingo, 24, 
nos ginásios do Nilo Perin, 
Escola Estadual 19 de De-
zembro, Escola Estadual 
Alegria do Saber e Escola 
Estadual Querência, em 
Querência. Com previsão 
de público de 3200 pesso-
as.

“Querência está em cli-
ma de festa com a abertura 
dos Jogos. Os hotéis estão 
lotados, os restaurantes 
estão movimentados, o se-
tor de transporte está com 
demanda alta e muitos ser-
viços absorvem o impacto 
dessa ação. Nossos jovens 
estão felizes e acompanha-
dos de muitos dos pais, 
que também se deslocaram 
para a cidade-sede”, co-
mentou o secretário adjun-
to de esporte, Franz Corrêa.   

A Chácara Maldonado mais 
uma vez foi palco de um desa-
fio de penalidade máxima, que 
sagrou a dupla Kaique e Helhão 
os vencedores do torneio. Eles 
levaram para casa o prêmio de 
R$ 1,4 mil em dinheiro.

“Foi um dia bem bacana, 
onde fizemos novas amizades 
e mais importante a prática do 

Alexandre de Souza An-
drade tinha um desejo espe-
cial: queria ganhar os céus 
do Mato Grosso em um voo 
de paraquedas. A concreti-
zação do desejo foi possível 
na última sexta-feira, dia 
15, durante o 1º Malai Ad-
venture Sports, realizado 
no Malai Manso Resort em 
parceria com a Companhia 
de Aventura. Alexandre de 
Souza Andrade não só che-
gou às alturas, como se tor-
nou o primeiro cadeirante a 
realizar um salto inédito de 

Jogos Escolares tem 
início na região Leste 

Kaique e Helhão vencem 
novo desafio de pênaltis

Cadeirante salta de paraquedas 
no 1º Malai Adventure Sports

QUERÊNCIA
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De acordo com a Secre-
taria Adjunta de Esporte e 
Lazer de Mato Grosso (Sa-
el-MT), por meio da Su-
perintendência de Esporte 
na Escola (Suee), a com-
petição conta com 1126 
atletas, técnicos e dirigen-
tes. E, segundo o superin-
tendente, Rosberg Rabelo, 
representam Bom Jesus do 
Araguaia, Campinápolis, 
Gaúcha do Norte, Água 
Boa, Nova Xavantina, Barra 
do Garças, Torixoréu, Que-
rência, Pontal do Araguaia, 
Ribeirãozinho, Novo São 

Joaquim, Ribeirão Casca-
lheira e Canarana.

“Teremos a atuação de 
22 escolas estaduais, seis 
escolas particulares e três 
escolas municipais. Com 
56 equipes na categoria A, 
para atletas de 15 a 17 anos, 
e 44 equipes na categoria B, 
para desportistas de 12 a 14 
anos. Em quatro modalida-
des esportivas, no masculi-
no e no feminino: Basque-
tebol, Handebol, Voleibol e 
Futsal. Todos concentrados 
em Querência!”, comenta 
Rabelo.

região. “A Secretaria de Es-
porte convida professores, 
acadêmicos de Educação 
Física e esportista em geral, 
para participar deste curso 
de arbitragem de futsal que 
acontecerá no final do mês. 
O curso é aberto a todos, 
inclusive àqueles profissio-
nais já capacitados como 
árbitros de futsal”, convida 
o coordenador.

O curso terá uma carga 
horária total de 40 horas, 
sendo teórico e prático, com 
destaque as novas regras do 
futsal, ministrado pelo árbi-
tro credenciado pela Confe-
deração Brasileira de Futsal 
(CBFS), Marco Túlio. A ca-
pacitação teórica ocorrerá 

no auditório da Prefeitura.
Aos interessados, as ins-

crições estão abertas por 
apenas R$ 30 e seguem até 
as 40 vagas disponíveis se-
rem preenchidas. Segundo 
o responsável, mais da me-
tade das inscrições já foram 
preenchidas, contando in-
clusive com a presença de 
desportistas de Castanheira, 
Campo Novo e Sapezal. 

Atualmente Tangará da 
Serra tem apenas 12 árbi-
tros – todos homens – cer-
tificados para apitar uma 
partida de futsal. Com este 
curso o objetivo é ampliar 
esse quadro de profissio-
nais, dando oportunidade 
inclusive para mulheres. 

esporte”, destacou o organi-
zador do Torneio de Pênaltis, 
Claudinho Rosseno, ao lembrar 
que mais de 30 participantes 
estiveram presentes no evento 
esportivo, realizado no último 
domingo, dia 17.

Além dos vencedores, o 
atleta Rodrigo ficou em segun-
do lugar e ganhou R$ 600 de 
premiação, seguido pela dupla 
Claudinho e Valter Júnior, que 
faturaram R$ 400.

paraquedas no Mato Grosso. 
O evento também teve 

a participação especial do 
campeão de escalada Feli-
pe Camargo e do recordista 
brasileiro de salto de para-
quedas Luiz Henrique Ta-
pajós Antunes dos Santos, 
mais conhecido como Sa-
biá.


