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O Cuiabá começa o returno do Cam-
peonato Mato-grossense fora da zona de
classificação à fase semifinal. Ao perder o
clássico para o Mixto no fechamento do
turno, a equipe cuiabana caiu para a quin-
ta colocação com 12 pontos ganhos na ta-
bela de classificação. Alternando bons e
maus jogos, o ‘Dourado’ enfrenta o Lu-
verdense hoje à tarde, às 15h, no estádio
Dutrinha, pressionado em vencer e voltar
a ocupar um dos quatro primeiros postos.

Se não bastasse à necessidade de se
reabilitar do revés no último compromis-

so, o time treinado por Ary Marques ain-
da amarga um jejum de cinco jogos sem
vencer o atual campeão mato-grossense.
Em encontros anteriores, o vice-campeão
estadual perdeu três vezes para o time de
Lucas com uma derrota na melhor de dois
jogos pela final do torneio regional e ou-
tras duas válidas pelo Brasileirão da Série
C do ano passado. Na abertura do Esta-
dual deste ano, houve empate em 2 a 2 no
Passo das Emas.

Ainda sem ter a total confiança da
torcida, o Cuiabá vai contar com a sua
força máximna para buscar a reabilitação.
Para o jogo desta tarde, Ary Marques con-
ta com as voltas dos volantes Bogé, Natan

e a escalação do meia-atacante Fernando
desde início do jogo. Principal peça do se-
tor ofensivo, o jogador jogou os 40 minu-
tos finais do clássico, inclusive, marcando
o gol na derrota de 2 a 1.

Durante os treinamentos da semana,
Fernando provou que está totalmente re-
cuperado da lesão que o afastou de quase
todo o turno inteiro. Ele forma a dupla
com Igor, um dos artilheiros do time e do
campeonato com cinco gols. Com a volta
confirmada do ídolo, Marcão perde a con-
dição de titular do ataque.

Já no meio-campo, o zagueiro Ri-
cardo Eller, que substituiu Bogé no jogo
passado, volta para o banco de reservas.

Já Natan tende a entrar na vaga de Renan
ou de William Kremer, que não foi bem
no clássico passado.

No Luverdense, o técnico Rober-
val Davino manda a campo o que con-
sidera força máxima do atual cam-
peão. Na condição de único time in-
victo no Mato-grossense, com seis vi-
tórias e dois empates, o time de Lucas
lidera com certa folga com 20 pontos
somados na tabela de classificação,
tendo quatro pontos de diferença em
relação ao vice-líder Mato Grosso,
que soma 16.

A ordem de Davino é assegurar a
classificação o quanto antes para ter

tranquilidade no fechamento da primeira
fase do campeonato.
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Meia-atacante Fernando é a aposta do Cuiabá para quebrar o jejum de cinco jogos sem vencer o atual campeão mato-grossense, Luverdense, hoje na condição de líder isolado do Campeonato Mato-grossense

Fora da zona de classificação, time da capital recebe rival Luverdense esta tarde pelo returno

Cuiabá busca reabilitação

Otmar de Oliveira

Atacante Paulo Henrique não marcou, mas ajudou Mixto vencer

Mixto vence na estreia do
treinador Cláudio Adão
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O ex-jogador Cláudio Adão
estreou com pé direito no coman-
do técnico do Mixto. Um dia
após ter sido apresentado ao
elenco de jogadores, o treinador
já sentiu o gostinho da vitória
com o resultado positivo de seu
novo time em cima do Vila Auro-
ra, ontem à noite, no estádio Du-
trinha. O gol da vitória foi mar-
cado pelo jovem meia Geovani
aos 34 minutos da etapa final.

Com o resultado, o Alvi-
negro da Vargas foi a 16 pontos
somados na tabela de classifi-
cação do Campeonato Mato-
grossense. Mas permanece na
terceira posição.

Agora, Cláudio Adão terá
uma semana cheia para conhecer
melhor o grupo de jogadores. O
Mixto só voltará a atuar pelo Es-
tadual no próximo domingo, dia
10, no clássico local, com o Ma-
to Grosso.

Quase no final da partida,
alguns torcedores mixtenses en-
saiaram um coro de ‘burro’ para
o novo treinador mixtense, que
não entendeu a manifestação das
arquibancadas. “Só tenho um dia
aqui, ainda não conheço todos os
jogadores. É um desafio para

mim treinar o Mixto”, desabafou
Adão, ressaltando que veio para
o clube com o objetivo de ajudar
o Alvinegro da Vargas. “Não vim
para roubar o clube”, comple-
mentou.

No Luthero Lopes, o Mato
Grosso conseguiu arrancar um
empate em 2 a 2 com o REC on-
tem à noite. O time da capital
perdeu o técnico Éder Taques,
que se desligou do clube momen-
tos antes do embarque da delega-
ção para Rondonópolis. Ele não
aceita as interferências do presi-
dente do clube Ezequiel Rosa
Gomes em seu trabalho. Foi o
próprio Ezequiel que comandou
o time de forma interina, já que a
tendência é Eduardo Henrique,
demitido do Mixto, é assumir o
comando técnico do ‘Gavião’ do
Cerrado.

O meia-atacante Valderrama
foi o destaque do jogo ao marcar
os dois gols do Mato Grosso. Pe-
lo lado do REC, Luiz André e Ca-
nela fizeram para o time de Ron-
donópolis. Com mais um gol,
Luiz André assumiu a artilharia
isolada do campeonato com seis
gols marcados.

Por sua vez, o Mato Grosso
é o vice-líder do torneio agora
com 17 pontos. O REC é o quar-
to com 13.

Cacerense busca a 2ª
vitória contra o Sinop
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Cacerense e Sinop fa-
zem o duelo dos desesperados
na rodada de abertura do re-
turno do Campeonato Estu-
dual. O jogo acontece hoje à
noite, às 18h, no estádio Ge-
raldão, em Cáceres.

Jogando diante da sua
torcida, o time de Cáceres não
sabe o que é vencer há mais de
um mês. Aliás, o único resul-
tado positivo conquistado até
agora foi justamente em cima
da equipe sinopense pela pri-
meira rodada do campeonato.
De lá para cá, o time treinado
por Marcos Birigui se alternou
com derrotas e empates. No
seu último compromisso pelo
turno, a ‘Fera’ da Fronteira
perdeu de 2 a 0 para o Mato
Grosso no Dutrinha.

Mesmo não fazendo uma
campanha que agrade seu tor-
cedor, o Cacerense ocupa a sé-
tima e antepenúltima posição
com seis pontos somados na
tabela de classificação. A fren-
te ainda do Vila Aurora, hoje
penúltimo colocado com qua-
tro pontos e do próprio Sinop,

hoje lanterninha isolado com
apenas um ponto.

Insatisfeito com a per-
formance de sua equipe até
agora, Marcos Birigui exige
que a reação seja o mais rápi-
do possível. “Precisamos nos
reabilitar no campeonato para
não tomarmos susto. O pri-
meiro objetivo é deixar a zo-
na de risco e lá na frente pen-
sarmos em classificação. A
torcida exige uma campanha
digna da história do Caceren-
se”, disse o treinador, que ga-
nhou reforços para o restante
do campeonato.

Já no Sinop, o técnico
João Caruso prega ‘vida no-
va’. Segundo ele, o returno
vai possibilitar ao ‘Galo’ do
Norte a oportunidade da equi-
pe mostrar um melhor futebol
com a chegada de reforços
para tirar o time da zona de
rebaixamento.

No último compromis-
so, o time sinopense perdeu
para o Luverdense de virada
de 3 a 1 no Gigante do Nor-
te. O único ponto conquista-
do foi no empate de 1 a 1
com o Vila Aurora no Lu-
thero Lopes.

DOURADO 

Cuiabá Luverdense
Cláudio, Diego Barros, Adria-
no Paraná e Natanael; Bogé,
Natan ou Renan, Jean e Wi-
lliam Kremer; Fernando e Igor.

Gabriel; Raul Prata, Zé Rober-
to, Braga e Edinho; Gílson, Jú-
nior Terceiro, Rafael Tavares e
Leandrinho; Marcelo e Tozin.

Técnico: Roberval Davino.
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Técnico: Ary Marques.


