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esportesFRASE
“Jogo videogame contra 
pessoas de todo o mundo 
e nunca digo quem sou”

Messi

Localizada há mais de 
600 km da capital, a cidade 
de Colíder se prepara para 
receber as delegações dos 
municípios da região norte 
para mais uma etapa regio-
nal dos Jogos Escolares da 
Juventude 2019. De 14 a 19 
de junho, diferentes insti-
tuições de ensino públicas 
e particulares disputam a 
classificação para a fase 
estadual da competição es-
colar, nas modalidades co-
letivas de futsal, basquete, 
handebol e vôlei.

Considerada a maior 
competição escolar de 
Mato Grosso, sua realização 
movimenta os municípios 
que a sediam. Em Colíder, 
a gestão municipal aguarda 
a chegada das delegações e 

Municípios da região norte 
disputarão classificatória 

Cida RodRigues / Secel-MT 

o início dos Jogos com boas 
expectativas. “É uma com-
petição que envolve desde 
a fase municipal à nacio-
nal, e isso faz os olhos dos 
jovens se encantarem com 
o esporte”, relata o secre-
tário de Esporte, Cultura e 
Lazer de Colíder, Adriano 
Mendonça.

Cerca de 1.100 estudan-
tes de 12 a 17 anos, divi-
didos nas categorias A e 
B, participam das disputas 
nessa etapa regional, re-
presentando as escolas dos 
municípios de Alta Flores-
ta, Apiacás, Carlinda, Co-
líder, Itaúba, Guarantã do 
Norte, Novo Mundo, Nova 
Monte Verde, Matupá, 
Nova Guarita, Nova Canaã 
do Norte, Nova Santa Hele-
na, Nova Bandeirantes, Pa-
ranaíta,Peixoto de Azevedo 
e Terra Nova do Norte.

Competição conta com quatro equipes da baixada cuiabana

No clima da Copa do 
Mundo de Futebol Femi-
nino, que está sendo reali-
zado na França, a bola vai 
rolar para o Campeonato 
Mato-grossense Feminino 
2019. 

Neste sábado, dia 15 de 
junho, quatro equipes ini-
ciarão a disputa pela título 
estadual: Cuiabá, Dom Bos-
co, Mixto e Operário LTDA.  

Nesta primeira rodada, 
conforme tabela, entrarão 
em campo Mixto contra 
Operário LTDA,no Minies-
tádio Pelezinho, a partir 
das 15h; e ainda Cuiabá 
contra Dom Bosco, no Mi-
niestádio do CPA IV, a par-

Começa o Campeonato 
Mato-grossense Feminino 2019

NESTE SÁBADO

Olhar Espotivo

tir das 18h.
A primeira fase será dis-

putada em sistema de pon-
tos corridos, os quatro clu-
bes jogam entre si em turno 
e returno, classificando os 
dois primeiros colocados 
para a final, que será dispu-

tada em dois jogos.
O campeão do Estadual 

2019 será o representante 
de Mato Grosso no Cam-
peonato Brasileiro Femi-
nino A2 – Edição 2020. O 
Operário LTDA é o atual 
campeão mato-grossense.

Estão abertas as inscri-
ções para a 1ª Corrida da 
Indústria do Serviço So-
cial da Indústria (Sesi), 
que será realizada dia 28 
de julho, em Cuiabá. O 
evento tem o objetivo de 
promover a saúde e esti-
mular práticas saudáveis 
entre os trabalhadores. A 
corrida terá percursos de 
5 e 10 quilômetros. As va-

Estão abertas as 
inscrições para a 1ª 
Corrida da Indústria 

DIA 28 DE JULHO

Inscrições vão 
até o dia 10 de 
julho e as vagas 
são limitadas

Assessoria

o evento tem o objetivo de promover a saúde

gas são limitadas e as ins-
crições terminam dia 10 
de julho.

A largada será na frente 
da Federação das Indústrias 
no Estado de Mato Grosso 
(Fiemt). Os corredores pas-
sarão, também, em frente 
ao Sesi Park e Sesi Papa. 
A idade mínima para par-
ticipar é 18 anos. Os parti-
cipantes poderão disputar 
nas categorias Geral ou In-
dústria. Haverá premiação 
para os primeiros lugares 
de cada categoria e por fai-
xa etária.

Trabalhadores da in-
dústria e dependentes, 
Pessoas com Deficiência 
(PcD) e idosos terão isen-

ção da taxa de inscrição. 
Os demais participan-
tes pagarão o valor de 
R$60,00. Todos recebem 
um Kit Corrida, que con-
terá uma camiseta, um 
chip eletrônico descartá-
vel, um número de peito, 
uma toalha, um boné e 
uma sacola.

Como parte das ações de 
preparação para a corrida, 
o ‘Sesi na Pista’ estará dis-
ponibilizando uma equipe 
de profissionais nos pró-
ximos fins de semana, nos 
horários da manhã e tar-
de, a fim de acompanhar 
a preparação dos trabalha-
dores e dar dicas para há-
bitos mais saudáveis. 


