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esportes
FRASE
“Isso não vai atrapalhar 
o futuro dela”

Vadão não poderá contar com Cristiane na She 
Believes Cup, torneio amistoso disputado nos 

Estados Unidos, a partir do dia 27 de fevereiro. A 
atacante sentiu uma dor na panturrilha direita e 

acabou desconvocada.

Equipe House Construtora/Via Motos 

Sempre se destacan-
do nos campeonatos em 
que participa, a equipe de 
Tangará da Serra, House 
Construtora/Via Motos, 
quer agora ganhar a capi-
tal do Estado.

A equipe está partici-
pando da Copa Ralinha de 
Futebol Society, um evento 
esportivo promovido pela 
Liga Coronel de Futebol So-
ciety, com apoio da Prefei-
tura de Cuiabá, que busca 
fomentar o esporte na Ca-
pital e incentivar os times 
amadores de todo o Estado.

De acordo com o técnico 
Aloisio Braga, que divide a 
liderança da equipe ao lado 
de Felipe Anibale, esta é a 
primeira vez que a equipe 
participa do campeonato 
– que já está em sua nona 
edição. A participação veio 
por meio de um convite dos 
organizadores. “Além disso, 
já tínhamos uma vontade 
de participar de um even-
to em outras regiões e este 
da capital nos interessou”, 
conta o técnico.

Tangaraenses participam da Copa 
Ralinha de Futebol Society

EM CUIABÁ
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Ao todo, são 24 times 
em busca do título e da 
premiação de R$ 50 mil – 
R$40 mil ao primeiro co-
locado e R$ 10 mil ao vice. 
As equipes estão divididas 
em quatro chaves e Tanga-
rá da Serra está na Chave B, 
juntamente com Ararauna 
Napoli, Tijucal, Amigos da 
Lusa, Família Ferreira e Usa 
Sol Nascente.

Os jogos iniciaram na 
última semana e Tangará 
da Serra fará seu segun-
do jogo neste sábado, dia 
23, às 17h, contra Família 
Ferreira. Na rodada de es-
treia, Tangará jogou contra 

Tijucal e empatou a parti-
da em 2 a 2.

História da Ralinha - A 
Ralinha surgiu há mais de 
16 anos, a partir dos tradi-
cionais jogos de “peladas”, 
realizados no campinho 
da Praça Poupina - forma-
do por um gramado ralo, 
misturando terra com a 
grama. Por isso, o nome 
“Ralinha”.

Já a Liga leva o nome de 
Coronel em homenagem 
ao Coronel aposentado da 
Polícia Militar, o seu Val-
ter, que sentado na lateral 
do campinho, acompa-
nhava as ‘peladas’.

O Departamento Mu-
nicipal de Esportes de 
Nova Olímpia já está 
com as inscrições aber-
tas para o seu principal 
evento competitivo, o 
Campeonato Municipal 
de Futsal.

Com inscrições aber-
tas desde o início da 
semana, mais de 10 
equipes já procuraram 

Departamento de Esportes 
abre inscrições para 
o Campeonato de Futsal

NOVA OLÍMPIA 

Inscrições seguem 
até o dia 01 de 
março, na sede 
do Departamento

Assessoria

Competição está prevista para iniciar no dia 8 de março

o Departamento para 
participarem da compe-
tição.

As inscrições seguem 
até o dia 01 de março 
e podem ser feitas na 
sede do Departamento, 
localizada no Estádio 
Municipal ‘Luiz Roberto 
Gonçalves – Nonatão’. 
Segundo o chefe do De-
partamento, Juscimar 
Lima, o Sebba, a com-
petição está prevista 
para iniciar no dia 08 de 
março, com previsão de 
dois meses de duração e 
terá rodadas nas terças e 
quintas-feiras no Giná-
sio ‘Mané Baiano’.

A premiação será em 

dinheiro e troféus: R$ 
1000,00 + troféu para o 
campeão; R$ 500,00 + 
troféu para o vice-cam-
peão; R$ 300,00 + tro-
féu para o terceiro co-
locado e troféus para o 
goleiro e artilheiro.

O evento é realizado 
pelo Departamento de 
Esportes, tendo o apoio 
da secretaria Municipal 
de Educação e Prefeitu-
ra Municipal de Nova 
Olímpia – Governo ‘Nos-
sa bandeira é Trabalho’.

Maiores informações 
sobre a competição po-
dem ser obtidas por 
meio do telefone (65) 
9.9908-9461 (Sebba).


