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esportesFRASE
“O talento vence os jogos, 
mas só o trabalho em 
equipe ganha campeonatos”

Michael Jordan

O Sinop tem o compro-
misso do ano nesta quin-
ta-feira, 14, a partir das 
21h30, no estádio Gigante 
do Norte. O Galo recebe o 
Santa Cruz de Recife, em 
jogo único, que decide a 
vaga para a segunda fase 
da Copa do Brasil 2019.

No Campeonato Mato-
grossense, o Sinop tem 
duas vitórias, um empa-
te e uma derrota, somou 
7 pontos e está na quarta 
colocação geral. A equipe 
subiu duas posições com 
a vitória por 2 a 1 sobre o 
Operário Ltda, na última 
sexta-feira, 8, na Arena 
Pantanal.

Para o técnico Gianni 
Freitas, o jogo diante dos 
pernambucanos é diferen-

Após vitória fora de casa, Sinop 
precisa vencer na Copa do Brasil

Olhar Esportivo
te do que eles já viveram 
até aqui na temporada. 
“Uma partida atípica, fute-
bol você tem derrota, em-
pate e vitória, para este jogo 
só interessa a vitória, então 
entramos com a obrigação 
de ganhar. Devo voltar com 
o time titular, que jogou 
contra o Cuiabá, vamos ver 
a condição do Lucini, que 
sentiu, mas sabemos a di-
ficuldade de jogar contra o 
Santa Cruz, não podemos 
desmerecer, amolecer e 
nem perder o foco em ne-
nhum momento do jogo”, 
disse o técnico Gianni.

Essa será a quinta par-
ticipação da equipe na 
Copa do Brasil. No ano 
passado, a equipe do Si-
nop foi eliminada na pri-
meira fase, dentro de casa, 
pelo Goiás, com placar de 
1 a 0 para os visitantes. 

Os atletas retomam a rotina de treinos

O Cuiabá Rugby re-
torna aos treinos para se 
preparar para a tempora-
da 2019. Após vencer a 
Taça Pantanal 2018 e ser 
vice-campeão da Taça Pe-
qui Nations, a expectativa 
para essa temporada é gi-
gantesca.

“Estamos bem confian-
tes e animados com 2019. 
A diretoria do clube foi 
renovada, assim como o 
time que está passando 
por um processo de reno-
vação e inclusão da cate-
goria de base. Estamos 
trabalhando para aumen-
tar a captação de atletas e 
difundir ainda mais esse 

Começa a temporada 2019 para o 
Cuiabá Rugby
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esporte apaixonante em 
Mato Grosso. Além disso, 
esse ano é muito especial 
pro clube, completamos 
10 anos de história”, afir-
mou Matheus Macedo, 
responsável pela comuni-
cação do Clube. O Cuiabá 

Rugby Clube é o time mais 
antigo do estado.

Após o longo mês de 
férias, os atletas retomam 
a rotina de treinos e com-
petições, entusiasmados 
com o que está por vir 
nesse novo ano. 

O Projeto Crianças Pri-
meiro, desenvolvido pelo 
Lions Clube Tangará da 
Serra, em parceria com 
o Executivo Municipal, 
inicia as atividades des-
te ano. O início das aulas 
será nesta terça-feira, 12, 
com uma reunião com 
todos os pais e alunos, às 
19h, na sede do clube. 

Com aulas de judô ofe-
recidas gratuitamente a 
mais de 60 crianças, o 
projeto inicia 2019 com 
muitas expectativas. “Ini-

Projeto Crianças Primeiro 
retorna às atividades

NESTA TERÇA

O início das aulas 
será conjunta, 
nesta terça-feira, 
12, às 19h
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Projeto iniciou as atividades em 2017

ciaremos nossas aulas 
nesta terça-feira e nosso 
objetivo para este ano é 
bem grande. Queremos 
participar com no míni-
mo 20 crianças de todas 
as etapas dos campeona-
tos estaduais e, desses 20, 
buscarmos cinco vagas 
para o Campeonato Brasi-
leiro”, adianta o professor, 
que tem grandes planos 
aos alunos. 

A primeira etapa do 
Campeonato Mato-gros-
sense de Judô está marca-
do para 29 a 31 de março, 
em Nova Mutum, seguin-
do com outras três etapas 
em Campo Verde (em ju-
nho), Primavera do Leste 
(em agosto) e Cuiabá (em 
outubro). “Potencial eles 
tem para isso”, garante, ao 
frisar que além do Estadu-

al, os alunos participarão 
também de campeonatos 
locais, assim como do Fes-
tival Estadual Intre Lions 
(entre os clubes de Lions 
que também oferecem au-
las de judô).

Iniciado em 2017, o pro-
jeto ganha, a cada ano, no-
vos alunos. “Vamos iniciar 
nossas atividades neste 
ano, inicialmente com os 
mesmos alunos que fina-
lizaram com o projeto em 
2018. Só depois, devido a 
quantidade de quimonos 
disponíveis, que iremos 
abrir para inscrições para 
novos alunos”, explica a 
presidente do Lions Clu-
be, Vera Lucy Ramos Se-
gatto, desejando a todos 
os alunos, pais e profes-
sor, um ano de muitas re-
alizações.


