
Ao sediar pela primeira vez o
Brasileiro de Ciclismo Estrada o
Tocantins, estado de Yana Ca-
margo, ciclista de Gurupi com tí-
tulos nacionais de pista e estra-
da,podeterreveladomaisumta-
lentodebasedoesporte.

Avulso, o portuense Joas Me-
nezes Barbosa dos Reis fechou
as 7 voltas dos 72 km da prova
de resistência do juvenil mascu-
lino em 2h05min com média de
34,3 km/h.

“Euapostei tudo para medes-
colar do pelotão e alcançar a fuga
eacaboudandocertoporquecon-
tei com a torcida”, comemorou o
medalhista. Joas anulou a fuga
que liderava a prova e conseguiu
colocar 3min29 sobre o segundo
colocado, Luiz Fernando Bom-
fim de Almeida, também avulso.
O bronze ficou com Lucca Mar-
ques Ferreira Silva, da equipe
Santos Cycling Team / Fupes,
com2h9min.

O resultado deixou empolga-
doopresidentedaFederaçãoTo-
cantinense de Ciclismo (FTC),
Diogo Freitas. “Me sinto realiza-
do e abençoado por ter propor-

cionado a esse garoto participar
da prova, talvez em outro estado
ele não teria ido e isto mostra a
importância de trazermos mais
eventos para que apareçam mais

talentosepromessas,eesteéopa-
peldasentidades”.

A competição continua, hoje,
comadisputadaelitefemininaea
categoriasub-23,apartirdas08h.

TOCANTINENSE
JOASMENEZES
FATURAOURO

OTocantinópolis enfrenta ho-
je, às 16 horas, o Juventude-MA,
no estádio Ribeirão, em Tocanti-
nópolis. A partida é da 11ª roda-
da da Série D.

O goleiro Jefferson, um dos
principais nomes do Tocantinó-
polis é um dos destaque na pu-
blicação “defesas mais difíceis”,
da página oficial da competição

nacional, no Instagram. O golei-
ro é destaque por ter feito pelo
menos quatro defesas difíceis.
Completam a lista: Tadeu (Goi-
ás), Caio (Azuriz-PR), Mauro
Iguatu (Campinense-PB) e Mar-
celo (Altos-PI).

No último domingo, o Tocan-
tinópolis enfrentou o Moto Club,
a partida terminou com a vitória

do TEC, pelo placar de 1 x 2, no
Estádio Nhozinho Santos. Os
gols foram marcados por Marci-
nhoeEversonBilal.

Everson Bilau não enfrentará
o Juventude-MA hoje. O jogador
está suspenso com o terceiro
amarelo. Silva é dúvida. O atleta
recebeu uma pancada no jogo
contraoMotoClub.

JoasposacommedalhadeouroaoladodopresidentedaFTC
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