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FRASE
“A expectativa é muito grande,
não só para os torcedores,
mas para mim também”
Neymar, ao falar do desafio de jogar a Copa do Mundo, após três meses parado
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Copa dos Peladeiros
Chácara Maldonado
inicia sábado
37 equipes e mais
de 550 jogadores
participarão
da competição
Fabíola Tormes / Redação DS

Os peladeiros de plantão, assim como todos os
corneteiros, não precisam
ficar tristes com o término
da Copa Peladeiros Saturnino Masson – que encerrou no último dia 12.
Inicia neste sábado, dia
19 de maio, a 1ª Copa dos
Peladeiros Chácara Maldonado, com a participação de 37 equipes e mais

de 550 jogadores. “Mais
um campeonato para movimentar nosso esporte,
pois nosso objetivo é buscar a prática do lazer e do
esporte em nossa cidade”, afirma o desportistas
Claudinho Rosseno, que
novamente ficará responsável pela condução de
mais este campeonato.
E para iniciar, cinco jogos serão realizados neste
sábado, na Chácara Maldonado, a partir das 16h:
Porto e Mato Grosso; Tamo
Juntos e Tga City; Ajax e
Amigos Cícero; Barça e
Baiano Jardinagem; e,
para finalizar, Dom Bosco
e Independente S.J.

Os jogos, segundo Claudinho, acontecerão todas
as segundas, quartas e
sábados, até o dia 30 de
junho. Além da prática
esportiva, os participantes
disputarão a premiação de
R$ 3.500 para o primeiro lugar; R$ 1.500 ao segundo; terceiro colocado
R$1.000; e quarto R$ 500.
Assim como na competição passada, esta
também busca arrecadar
donativos, para posterior
doação. Nesta a doação
será de um litro de leite
por jogador, totalizando
mais de 500 litros de leite, que serão revertidos as
instituições do município.

COPA CENTRO AMÉRICA

Futsal Feminino de Peixoto joga
este final de semana em casa

Começa hoje 5° Copa
de Futebol Society
Fabíola Tormes / Redação DS

Inicia nesta quinta-feira,
dia 17 de maio, a 5° Copa
de Futebol Society 2018.
Para a abertura do evento
esportivo, a partir das 20h,
entrarão em campo as equipes Ajax e Areia São João;
seguidos pelas equipes
Drogamax e Orelha Car.
Na sexta-feira, 18, a
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O futsal feminino de
Peixoto de Azevedo joga
a segunda fase da Copa
Centro América na Vila
Olímpica peixotense neste final de semana. Os
jogos serão sábado de manhã e a noite e domingo
de manhã. O evento é realizado pela Federação Matogrossense de Futsal e TV
Centro América.
A segunda fase da Copa
Centro América de Futsal
acontecerá em Peixoto de
Azevedo e as equipes que
estarão presentes serão
Mixto/Feras de Cuiabá,
Tangará da Serra, Confresa e a cidade sede, Peixoto
de Azevedo.
A equipe de Peixoto de
Azevedo que na primeira
fase em Sorriso ficou em
primeiro lugar, vem com
tudo para segunda fase.
“Espero que possamos
fazer bons jogos na Vila
Olímpica, apesar de não
ter como treinarmos, já que

Jogos seguirão até junho

competição continua, às
20h20, com Porto Tga
e Pampa Valtra; e House Construtora x Amigos Carlos e Leandro. No
sábado, 19, a partir das
15h30, confrontos entre
CSK e PSG; e TemperBox
Vidraçaria e Sport Boys.
Os jogos de quinta e sexta
serão no Campo do Vasco
e sábado no Campo Peru,
na Vila Horizonte.

Neymar diz que jogar Copa após três
meses parado será maior desafio
Jogos serão sábado de manhã e a noite e domingo de manhã

a Vila está em reforma e as
meninas de fora só chegam na sexta a noite. Mas
vamos em busca da nossa
classificação para terceira
fase e espero o apoio da
nossa torcida para incentivar as nossas meninas e
agradecer ao prefeito pelo
apoio em trazer a fase para
o nosso município”, falou
Lenilton, técnico da equipe peixotense.
Jogos – No sábado, dia
19 de maio, jogam na
Vila Olímpica de Peixoto
de Azevedo, às 8h30, às

equipes Tangará da Serra
x Confresa; às 10h Família Futsal Peixoto x Mixto/
Feras de Cuiabá, às 19h30
Mixto/Feras de Cuiabá x
Confresa e, finalizando os
jogos do dia, às 21h, Família Futsal Peixoto x Tangará da Serra.
No domingo a rodada continua a partir das
8h30, novamente na Vila
Olímpica, com os confrontos Tangará da Serra
x Mixto/Feras de Cuiabá;
e Família Futsal Peixoto x
Confresa.
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Às vésperas da Copa do
Mundo, a torcida brasileira
mantém a expectativa sobre
a recuperação de Neymar
e do possível desempenho
do craque na Rússia, após
três meses sem entrar em
campo. E o próprio astro
admite que voltar aos gramados imediatamente antes
do Mundial é um cenário
adverso. Em transmissão
ao vivo nas redes sociais de
um de seus patrocinadores,
o camisa 10 foi questionado
sobre o maior desafio de sua

carreira, e apontou justamente este momento.
“Acho que o maior desafio
até hoje está sendo esse agora, estar machucado. Essa
lesão vem sendo difícil, e o
maior desafio é agora a Copa
do Mundo, vindo de lesão,
três meses sem jogar”, disse
Neymar.

