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esportes

FRASE
“Refleti muito e sei que chegou o
momento de um novo ciclo”
Craque português, Cristiano Ronaldo,
encerra sua passagem pelo futebol espanhol após nove anos

RELATÓRIO

SME avalia
positivamente primeiro
semestre de atividades
A expectativa
para o segundo
semestre é também
de muitos eventos
Fabíola Tormes / Redação DS

A Secretaria Municipal de Esportes de Tangará da Serra fechou na última semana o relatório
de atividades realizadas
e apoiadas pela pasta no
primeiro semestre deste
ano.
Foram quase 20 atividades realizadas e apoiadas, além de outras quatro em andamento, entre

elas os Jogos Escolares
da Juventude 2018 – Fase
Municipal, que envolveram mais de 1,1 mil
estudantes/atletas de diferentes escolas, competindo nas modalidades
coletivas e individuais,
nas categorias A (15 a 17
anos) e B (12 a 14 anos),
nos naipes masculino e
feminino. Os jogos das
modalidades
coletivas
aconteceram em abril e
as individuais iniciaram
em maio, totalizando
quase três meses de competições.
“Foi um primeiro semestre muito positivo,
com muitas atividades

realizadas, envolvendo
os diferentes esportes,
além das nossas escolinhas que continuam
trabalhando”, avalia o
coordenador de competições da secretaria, Cléuvis Fontana, ao destacar
que a expectativa para o
segundo semestre é também de muitos eventos e
parcerias.
Em andamento seguem
a 4ª Copa Cinquentão de
Futebol Society, 5ª Copa
Quarentão de Futebol
Master, 1ª Copa TMO Jeans de Futebol Aberto e
a Colônia de Férias, que
ocorrerá nos dias 18 e 19
de julho.

FUTEBOL AMERICANO

Mato Grosso e Uruguai
se enfrentam em amistoso

Empresário viaja para a
Arábia por venda de Vecchio
Gazeta Esportiva

O empresário de Vecchio, do Santos, viaja para
o mundo árabe no dia 18.
Sondado por alguns clubes, o agente quer vender
o argentino. A vontade do
profissional vai ao encontro da diretoria do Peixe.
O meia está sendo oferecido a diversas equipes

Junior Martins / Assessoria

A Arena Governador
José Fragelli, a Arena Pantanal, será palco da 1ª edição do Mato Grosso Bowl,
um amistoso internacional
de futebol americano entre
duas seleções, os melhores talentos de Mato Grosso contra os melhores do
Uruguai, em 21 de julho,
às 18h, em Cuiabá. Com
previsão de investimento
de R$ 100 mil, geração de
40 empregos diretos e expectativa de público de 10
mil pessoas.
Para o presidente da Federação Mato-grossense de
Futebol Americano (FMTFA), instituição responsável pelo jogo internacional, Paulo Cesar Machado,
o esporte tem a força de
transformar a sociedade.
Segundo ele, começa pela
educação, perpassa pela
saúde, pela economia e
pela segurança pública. É
uma ferramenta de controle social que influencia o

Foram quase 20 atividades realizadas

em busca de bons negócios. Seu contrato vai até
31 de dezembro de 2019.
Vecchio iniciou 2018
como titular, mas perdeu espaço com o técnico Jair Ventura. Caso a
provável contratação de
Bryan Ruiz se concretize,
as chances seriam ainda
mais raras. São 16 partidas e nenhum gol na temporada.

Cristiano Ronaldo
fecha ciclo pelo Real
Um estado brasileiro confrontará uma nação sul-americana

comportamento humano.
“Países que investem
continuadamente no esporte conseguem ampliar
seus resultados em educação, mitigam gastos com
saúde pública, ganham
com qualidade de vida e
longevidade, fortalecem a
economia e reduzem índices de criminalidade.
Esse é o caminho para metamorfosear um país que
necessita de espírito esportivo, que nada mais é
do que a prática da ética”,
diz Machado.

O Mato Grosso Bowl
terá os shows dos mascotes do Sorriso Hornets
(ZumZum) e do Sinop
Coyotes (Zé Coio), DJ,
apresentações culturais e
uma banda regional. “Para
nós é importante jogar
contra adversários diferentes. É uma maneira de
continuar a crescer. Temos
um núcleo unido que tem
funcionado por anos e
este será um bom desafio”,
disse o capitão da seleção
uruguaia e presidente da
Lufa, Walter Hernández.

GloboEsporte

O ciclo vitorioso e histórico
de Cristiano Ronaldo no Real
Madrid chegou ao fim. Após
nove temporadas no clube
espanhol, o luso teve sua
transferência para a Juventus
sacramentada.
A Juventus, cerca de uma
hora depois, oficializou a
transferência e confirmou que
Cristiano Ronaldo assinou
contrato de quatro anos com
a equipe, válido até junho de
2022. A Velha Senhora disse que pagará € 100 milhões
(R$ 447 milhões) ao Real Ma-

drid, divididos em dois anos,
- além do valor destinado ao
mecanismo de solidariedade
previsto pela Fifa, além de outros encargos, avaliados em €
12 milhões (R$ 53,7 milhões).
Agora, existe a expectativa
sobre a data de apresentação
do craque no clube italiano e
também sobre sua estreia.

