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esportesFRASE
“Não tinha como competir 
com Flamengo e Palmeiras.”

Em entrevista ao canal SporTV, 
Ricardo Rocha abriu o jogo sobre o que fez o São Paulo 

perder a força no segundo turno do Brasileirão 2018 

Um jogaço entre Dro-
ga Max e Via Motos/Hou-
se Construtora marcará a 
grande final da Supercopa 
Tangará de Futebol Ama-
dor 2018.

O confronto está marca-
do para este sábado, dia 8 
de dezembro, a partir das 
19h, no Estádio Municipal 
Mané Garrincha.

Além do título de cam-
peão, os ganhadores leva-
rão troféu e medalhas, as-
sim como serão premiados 
o vice-campeão, também 
com medalhas e troféu, e 
ainda o artilheiro da com-
petição e o goleiro menos 
vazado. Ao todo, 10 equi-
pes participaram da com-
petição, divididas em duas 
chaves.

Droga Max e Via Motos/House 
Construtora disputam final
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“Queremos convidar 
toda a população de Tan-
gará para esta grande final 
que acontecerá neste sába-
do. Será um grande jogo”, 
convida o secretário Ade-
mir Anibale, ao destacar 
que essa competição en-
cerra o calendário esporti-
vo deste ano da Secretaria 
Municipal de Esportes, em 
organizações de eventos.

Porém, competições de 
outras modalidades acon-
tecerão, com Tangará da 
Serra sendo representada 
por equipes locais, como 
o voleibol mirim e pré-mi-
rim que estará em Sapezal 
neste final de semana (dias 
8 e 9) e o futsal masculino 
e feminino Sub20 que irá 
a Alto Paraguai disputar o 
Estadual no próximo final 
de semana, dias 15 e 16 de 
dezembro.

a conquista veio em cima da equipe 100% Negro/brilhante

Mais um título para a conta 
do Litrão Esporte Clube. Na 
noite da última terça-feira, 4, 
a equipe conquistou o título 
de campeão da 1º edição da 
Copa Tangará Quarentinha de 
Futebol Society Master 2018 
(Ano base 1978). 

A conquista veio em cima 
da equipe 100% Negro/Bri-
lhante, que o Litrão venceu 
por 4 a 2. 

Foram 45 dias de compe-
tição, com 89 gols marcados, 
média de 3.17 por partida, 
21 cartões amarelos, média 
de 1.3 por partida, e apenas 
cinco vermelhos. “Quero 
agradecer ao empresário 
Alceu Franchini, secretário 

Litrão é campeão da Copa 
Quarentinha de Futebol Society

1ª EDIÇÃO
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Ademir Anibale e servido-
res que disponibilizaram os 
campos society da Brilhan-
te e Módulo Esportivo para 
realização dos 28 jogos”, 
agradeceu o organizador do 
evento, Diones Silveira. 

Como premiação, o Litrão 

levou R$ 1 mil; o vice-cam-
peão R$ 700 e o terceiro colo-
cado (100% Negro/Elite Car) 
R$ 300. Os artilheiros foram 
Ademir Domingos (Bem Es-
tar/Elite Car) e Roberto Rive-
lino (Litrão EC), com 10 e 8 
gols, respectivamente. 

O tangaraense Pedro 
Henrique Alves dos San-
tos conquistou a medalha 
de Bronze no Lançamento 
de Disco, na Olimpíadas 
Especiais das Apaes – Edi-
ção Nacional 2018, que 
está acontecendo em Ca-
noas-RS. Os jogos seguem 
até sábado, 8.

Pedro Henrique 
conquista o Bronze 
nas Olimpíadas

NACIONAL DAS APAES

Além dele, 
Jaqueline e 
Jean alcançaram 
a quarta 
colocação geral
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Pedro Henrique ao lado da professora

As competições do 
Atletismo aconteceram 
durante todo o dia da últi-
ma quarta-feira, 5, oportu-
nidade em que Pedro Hen-
rique e outros dois alunos 
da Apae de Tangará da 
Serra, integrantes da De-
legação de Mato Grosso, 
competiram. 

Jaqueline de Almeida 
Cruz participou nos 400 
metros e conquistou a 
quarta colocação, assim 
como o atleta tangaraense 
Jean Mendes da Silva, que 
também participou nos 
400 metros e alcançou a 
quarta colocação geral. 

Com essas colocações 
e com atleta no pódio, os 

tangaraenses encerraram 
a participação do Atletis-
mo nas Olimpíadas Espe-
ciais das Apaes. “Mesmo 
não alcançando as primei-
ras colocações, foi muito 
importante a participação 
dos nossos atletas. Todos 
estão de parabéns”, agra-
dece a professora Tassya-
ne Monteiro, que acompa-
nha o grupo.

Agora, Pedro Henrique 
e Jean Mendes terão nes-
ta sexta-feira, 7, uma nova 
missão: jogar a segunda 
partida junto com a Se-
leção Mato-grossense no 
Futebol Sete Society, mas-
culino. O jogo será contra 
o Rio Grande do Sul.


