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FRASE
“Me paga que eu vou embora”
Sergio Ramos, para o presidente Florentino Pérez.
Após a eliminação do Real Madrid da Champions League,
Florentino trocou farpas com Sergio Ramos no vestiário
e o capitão teria pedido para deixar o clube.
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COPA FURACÃO

Real Tangará é vice-campeão
em Rolim de Moura
O time foi premiado
como equipe
disciplina e ainda
Melhor Goleiro
Redação DS

O Real Tangará Futebol
Clube de Tangará da Serra
disputou entre os dias 1 e 5
de março, a 2ª Copa Furacão
da Amazônia de Futebol de
Base, competição esta realizada pela Escolinha Rolim,
na cidade de Rolim de Moura – RO. O evento contou
com a participação de 65
equipes divididas em quatro
categorias, sendo elas: sub16 (nascidos em 2003/2004),
sub-14
(nascidos
em
2005/2006), sub-12 (nascidos em 2007/2086) e sub-10

(nascidos em 2009/2010).
A equipe tangaraense disputou a competição nas quatro categorias, porém o destaque foi para o time sub-16
que mais uma vez chegou a
grande final da competição.
De acordo com o treinador Sasá, a equipe empatava
a partida até os 18 minutos
do segundo tempo, porém
em um lance de bola parada
acabou sofrendo o gol e perdendo o título pelo placar
de 1 a 0. “Nosso time mais
uma vez mostrou a força do
futebol de base de Tangará
da Serra e levou o nome de
nossa cidade à grande final
da competição. O resultado do jogo é uma situação
a parte (…) mas de qualquer forma nosso time está
de parabéns, pois somente
nós e os familiares sabemos

das dificuldades que passamos para participar de uma
competição igual esta”, disse
Sasá, agradecendo todos os
atletas, pais e ainda a empresária Adriana Barela (Equipe
Herbalife Tangará).
A equipe sub-16 vem de
muitas conquistas, sendo
campeã em dezembro na cidade de Antônio Carlos-SC,
e ainda no mês passado conquistou o 3º lugar ao disputar a Copa Cuiabá 300 anos.
A equipe comandada por
Sasá completou 15 anos de
existência no último dia 15
de fevereiro. Atualmente
conta com a participação de
200 atletas e realiza seus treinamentos gratuitamente no
período matutino e vespertino, sendo nos campos da
Cohab Tarumã e Vila Olímpica Rei Pelé.

FUTSAL

Litrão EC e Droga Max decidem
título da Copa Quarentinha
Fabíola Tormes / Redação DS

Vinte e um jogos depois, a 1ª Copa Quarentinha Entre Amigos de
Futsal 2019 chega ao fim,
com seus últimos dois
confrontos.
Nesta sexta-feira, 8,
entram em quadra pela
disputa do terceiro lugar as equipes Queiroz
Construção e Bem Estar e
ainda, pelo título de campeão, Litrão EC e Droga
Max. Os jogos acontecerão no Ginásio de Esportes “Douglas Poyane”, na
Vila Olímpica, a partir das
19h15.
Para o organizador do
evento, Diones Silveira, a

Equipes finalistas

Copa Quarentinha atendeu todas as expectativas,
mostrando que os experientes atletas de Tangará
da Serra seguem em alto
nível. “Achava que o pessoal iria sentir diferença,
porque faz sete anos que

não tinha uma Copa Master de Futsal, mas os jogos
foram de alto nível e o
mais legal foram as famílias presentes”, agradece
Silveira, ao convidar a todos para prestigiarem esses confrontos finais.

Equipe sub 16 foi destaque na competição

Mercado de jogos de tabuleiro
cresce no Brasil
Agência Noar

Em plena era digital, um
mercado tradicional vem
ganhando força no Brasil: o
de jogos de tabuleiro. Antes
alimentado pelos amados
Detetive e Banco Imobiliário, agora existem uma
enxurrada de jogos divertidos e, muitos deles, inspirados em séries televisivas
e games famosos. Segundo
o site Boardgame Geek, só
em 2018 foram lançados
mais de 5 mil jogos originais em todo mundo, sendo que mais de 300 deles
em versões brasileiras. Na
plataforma de financiamento coletivo Kickstarter,
a arrecadação para criação
de novos jogos foi de mais
de US$ 27 milhões - valor
que ultrapassou a arreca-

dação em prol das campanhas dos criadores de videogames, que foi de US$
15,8 milhões.
No Brasil, a prática está
cada vez mais presente. O
engenheiro de produção
Gustavo Moser conta que
ama jogar board game e
seus jogos preferidos são
os party games - que por
aqui custam, em média, R$
200. “Para fugir dos preços
altos e também adquirir
jogos que ainda nem chegaram no Brasil eu costumo pedir encomendas aos
amigos que vão viajar para
o exterior e também uso o
compartilhamento de bagagens”, explica.
O jogo comprado pelo
Grabr ficou por R$ 94 já
com as taxas - recompensa
paga ao viajante e porcentagem da plataforma.

