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esportes

A Polícia Militar do Esta-
do de Mato Grosso realiza-
rá no dia 25 de novembro, 
em Cuiabá, a 20ª edição da 
Corrida ‘Homens do Mato’, 
com largada e chegada no 
Quartel do Comando Geral 
da PMMT.

Aos interessados, as 
inscrições estão abertas 
e devem ser feitas pelos 
sites www.pm.mt.gov.br 

Abertas inscrições 
para Corrida 
‘Homens do Mato’ 2018

POLÍCIA MILITAR

Seguem até 19 
de novembro ou 
o preenchimento 
das 1.200 vagas

 Redação DS

FRASE
“Só iremos pensar sobre o futuro 
do atleta a partir do fim do ano”

Presidente José Carlos Peres, sobre retorno de Robinho ao Santos

Poderão participar da Corrida atletas de ambos os sexos

Uma das duas finais ocorrerá na capital mato-grossense

O Cuiabá Rugby Clube 
fará duas partidas contra 
o Rugby Sem Fronteiras 
válidas pelas finais da 10ª 
Copa Brasil Central de Ru-
gby XV, competição mais 
conhecida de “Pequi Na-
tions”, nos dias 20 de outu-
bro, às 16h, em Cuiabá-MT, 
e 17 de novembro, na casa 
do oponente, em Brasília-
DF. Uma final reedição do 
ano passado.

“O Pequi Nations é um 
dos regionais mais tradicio-
nais do país e independen-
te, pois é organizado pelos 
próprios clubes. Chegar na 
décima edição é sinal de 
resistência”, avaliou o pre-
sidente do Cuiabá Rugby, 
André Dorileo.

A Copa Brasil Central 
de Rugby XV foi criada 
por três equipes no ano de 
2009: Brasília Rugby Clu-
be, Goiânia Rugby Clube 
e Campo Grande Rugby 
Clube. Teve como primeiro 
campeão, o Brasília e como 

O presidente do Santos vê 
pouca chance de ver o retor-
no de Robinho – e não é pela 
acusação de violência sexu-
al. O problema é financeiro.

Robinho tem contrato até 
30 de junho de 2019 com o 
Sivasspor-TUR. Lá, o atacan-
te de 34 anos recebe salário 
fora da realidade financeira 

Jogando na noite de se-
gunda-feira, 15, o Operário 
venceu o Poconé por 3 a 0 
no fechamento da quarta 
rodada da Copa FMF.

Os gols da vitória ope-
rariana saíram apenas no 
primeiro tempo. Aos 7 mi-
nutos, Luiz Fernando apro-
veitou o cruzamento e fez 
de cabeça. O segundo gol 
saiu três minutos depois e 
o que selou a vitória saiu 
dos pés de Nestor.

Com o resultado, o Tri-
color continua com os 

Cuiabá Rugby encara Sem Fronteiras 
na final da Copa Brasil Central

Presidente do Santos explica di-
ficuldade pela volta de Robinho

Operário vence o Poconé e assumi 
a vice-liderança da Copa FMF

PEQUI NATIONS

JUnior Martins / Assessoria

Gazeta Esportiva

Higor V. raMos / Assessoria FMF
vice, o Goiânia (que mudou 
o nome pra Goianos). E, 
apesar de ter tido nove edi-
ções, a Copa Brasil Central 
teve apenas três campeões, 
o Brasília (2009), o Goianos 
(2010, 2011, 2012, 2013, 
2014 e 15) e o Sem Frontei-
ras (2016 e 17).

Na contabilidade dos vi-
ce-campeões, a Copa Brasil 
Central teve quatro em 09 
edições, o Goianos foi o pri-
meiro vice-campeão (2009), 
depois o Campo Grande 
(2010, 2011 e 2012), o Pri-
mavera Rugby Clube-MT 

(2016) e o Cuiabá Rugby 
Clube-MT (2013, 2014, 
2015 e 17). E o Cuiabá, que 
participa do certame desde 
2010, é quem detém mais 
troféus de 2° lugar. Tendo 
agora a chance do primeiro 
título de campeão ou 5° de 
vice.

De um lado, o bicam-
peão Sem Fronteiras (2016 
e 2017) jogará em busca do 
terceiro troféu consecuti-
vo de campeão e, de outro 
lado, o Cuiabá Rugby Clu-
be brigará pelo primeiro tí-
tulo de campeão. 

e www.morro-mt.com.br, 
por R$ 60, mais taxa do 
sistema, até 19 de novem-
bro ou até o preenchimen-
to das 1.200 vagas.

Poderão participar da 
Corrida da Polícia Militar 
atletas de ambos os sexos, 
a partir de 18 anos, sendo 
a corrida dividida nas se-
guintes categorias: Geral, 
Policial Militar, Faixas etá-
rias e Pessoa com Deficiên-
cia, em todos eles nos nai-
pes masculino e feminino. 

O percurso terá uma 
distância de 5 e 10 qui-
lômetros, com duas lar-
gadas, sendo a primeira 
largada as 6h50 para os 
atletas PCD e para as atle-

tas femininas, e a segunda 
às 7h para os atletas mas-
culinos, com o apoio da 
Federação de Atletismo 
de Mato Grosso e demais 
parceiros envolvidos no 
evento.

PREMIAÇÃO - Os atle-
tas vencedores nas cinco 
primeiras colocações ge-
ral serão premiados com 
troféus, os três primeiros 
colocados na categoria po-
licial militar masculino e 
feminino serão premiados 
com troféus, os três pri-
meiros colocados nas de-
mais categorias (faixa etá-
ria) medalhas e para todos 
os participantes medalhas 
de participação.

do Peixe. As chances au-
mentariam consideravel-
mente no caso de “desconto” 
para readequação ao futebol 
brasileiro.

Cuca quer o atacante na 
próxima temporada. O téc-
nico acredita que o ídolo 
pode causar o mesmo efei-
to de Ronaldinho Gaúcho 
na campanha vencedora do 
Atlético-MG na Libertadores 
da América em 2013.

100% de aproveitamento e 
ocupa a segunda colocação 
da tabela com 9 pontos em 
três jogos. Já o Poconé, con-
tinua na lanterna da com-
petição ainda sem pontuar.

Na próxima rodada, o 
Operário enfrenta o Dom 
Bosco, enquanto o Poconé 
visita o Araguaia, em Barra 
do Garças.


