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Debaixo de um forte calor, Mixto e Mato Grosso não
sairam de um simples empate sem gols na tarde de ontem,
no estádio Dutrinha, pela terceira rodada do returno do
Campeonato Estadual. O resultado manteve o ‘Gavião’ do
Cerrado na vice-liderança do Mato-grossense agora com
18 pontos somados. Por sua vez, o Alvinegro da Vargas
chegou a soma de 17 pontos na tabela de classificação. O
goleiro mixtense Igor foi o nome do clássico local.

Na próxima rodada, o Mixto voltará a campo para
enfrentar o lanterna Sinop. Este jogo está marcado para sá-

bado no Dutrinha. Já o Mato Grosso jogará no domingo
contra o Cuiabá.

O primeiro tempo foi marcado por um leve domínio
do Mato Grosso, que teve maior posse de bola durante os
45 minutos. A equipe, que tinha a estreia de Eduardo He-
nrique no comando técnico, criou vários oportunidades de
abrir o marcador, mas na tarde ensolarada o goleiro Igor
foi quem se destacou mais ao realizar pelo menos duas
grandes defesas.

A primeira delas ocorreu aos 28 minutos, quando o
atacante Tito dominou a bola no peito, girando em cima de
seu marcador e chutou forte para boa defesa do goleiro al-
vinegro. Logo em seguida, aos 31, novamente o defender

mixtense apareceu para livrar seu time de tomar o primei-
ro gol. Após bom cruzamento de Pedro Bala pela direita,
meia Robinho chutou fraco e rasteiro. Mas Igor espalmou
a bola, que ia entrando, mas Dudu evitou em cima da li-
nha, o que seria a abertura do marcador.

Antes das duas jogadas perigosas, o volante Felipe
Delgado desperdiçou a melhor chance da primeira etapa.
Após cobrança de falta de Robinho para dentro da área,
Igor falhou, mas Felipe cabeceou a bola por cima do traves-
são. Completamente dominado e desarranjado taticamente,
o Mixto não criou nada nos primeiros 45 minutos. O time
atuou sem o zagueiro Kal, suspenso
pelo terceiro cartão amarelo.

Na etapa complementar, o Mato Grosso manteve o
mesmo ritmo, dominando todas as ações ofensivas. Con-
tudo a equipe de Eduardo Henrique não soube converter
o domínio em gol. Além disso, os jogadores mato-gros-
senses tiveram pela frente também o goleiro Igor, que
fez grandes defesas para evitar o resultado negativo.

No final do jogo, as duas equipes ainda desper-
diçaram chances de vencer. O primeiro ocorreu com
o meia Éder Belém, que sozinho dentro da área do
Mato Grosso cabeceou a bola por cima do travessão
de Héverton Perereca, que praticamente não teve ne-

nhum trabalho no con-
fronto. Já o time mato-
grossense também des-
perdiçou uma clara
chance com Valderra-
ma, que chutou duas
vezes a bola. Uma de-
las Igor defendeu e na
volta chutou a bola pa-
ra fora.

+ Esportes 
Indy

A temporada 2013 da Fórmula Indy
começa nesta semana com os primeiros
testes que serão realizados na segunda e na
terça-feira, no circuito Barber Motorsport
Park, no Alabama, nos Estados Unidos. A
pista norte-americana também será palco
da segunda corrida da competição. A
expectativa é que 26 pilotos participem das
atividades, que têm como finalidade
prepará-los para as duas primeiras corridas,
a primeira em São Petesburgo, na Rússia,
no dia 24 de março, e a outra na pista de
Barber, no dia 7 de abril. A experiência
também servirá para outras provas de rua,
como a edição que será disputada em São
Paulo, no dia 5 de maio, na rua do Anhembi.

Desabafo

Único representante do Brasil no grid da Fórmula
1 em 2013, Felipe Massa manifestou preocupação
com a situação e criticou a Confederação Brasileira
de Automobilismo (CBA). No Rio para fazer uma
exibição com uma Ferrari ontem, ele ainda disse ver
potencial no modelo de 2013.

Campeão

O norte-americano Bernard
Hopkins se tornou na noite de
sábado o pugilista mais velho a
conquistar um título importante,
após vencer o compatriota Travis
Cloud em combate válido pelo
cinturão do peso meio-pesado da
Federação Internacional de Boxe
(FIB). A vitória veio com uma
decisão unânime dos jurados
(116-112, 116-112 e 117-111),
depois de um combate de 12
rounds. Hopkins, de 48 anos,
superou o recorde que ele mesmo
havia estabelecido ao derrotar o
canadense Jean Pascal pelo
título dos meio-pesados da
Confederação Mundial de Boxe
no dia 21 de maio de 2011. Ele
perdeu esse cinturão ao também
norte-americano Chad Dawson
em luta 2012.

Piquet

Nelson Piquet Jr. voltou a Las Vegas, neste sábado, palco de
sua última vitória na Nascar Truck Series, mas não obteve o
mesmo resultado do ano passado. Dessa vez pela Nationwide
Series, segunda divisão da modalidade, o piloto terminou na 13ž
colocação após largar em 11º. A prova foi vencida por Sam
Hornish Jr., que largou em 7º e é o atual líder.
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União assume vice-liderança
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O União de Rondonópolis
é o mais novo vice-líder do
Campeonato Mato-grossense. A
equipe colorada, que já está no
seu quarto treinador, venceu o
Sinop por 1 a 0 ontem à noite,
no estádio Gigante do Norte, pe-
la terceira rodada do returno do
Estadual. O gol da vitória foi
marcado por Alex aos 25 do se-
gundo tempo. Com o resultado,
o time hoje nas mãos do técnico
Toninho Cobra passou a compu-
tar 18 pontos somados na tabela
de classificação, ‘roubando’
o segundo lugar do Mato
Grosso, que agora ocupa a
terceira posição com 18.

Por sua vez, o ‘Galo’
do Norte se complicou ain-
da mais na sua interminável
luta contra o rebaixamento à
Segunda Divisão do próxi-
mo ano. O time ocupa a no-

na e última posição com apenas
um ponto ganho.

Jogando no estádio Geral-
dão, em Cáceres, o Cacerense
obteve um importante resultado
ao vencer o REC de 2 a 1 ontem
à noite. Os gols foram marcados
por Lolo e Rafael Carioca. Já
Luiz André descontou para a
equipe rondopolitana. É o sétimo
gol de André no Estadual e lide-
ra a artilharia do torneio.

Com mais uma vitória, o ti-
me treinado por Marcos Birigui
chega a soma 12 pontos e prati-
camente não corre mais risco de
ser rebaixado. Mas a classifica-

ção para a fase semifinal é bas-
tante difícil. O jogo de ontem
pode ter sido o último de Birigui
no Cacerense, já que treinador
recebeu convite para treinar o
Vilhena para o Campeonato Es-
tadual de Rondônia.

O jogo entre Vila Aurora e
Luverdense foi cancelado por
causa do atraso da ambulância
médica chegar ao estádio Luthe-
ro Lopes. O veículo só foi chegar
ao local da partida 45 minutos
em relação ao horário do jogo
marcado inicialmente para ini-
ciar às 18h. Cansado pela demo-
ra, o time de Lucas do Rio Verde

deixou o gramado bem an-
tes da ambulância chegar.

Por sua vez, o Vila
Aurora, mandante do due-
lo, ficou e até chegou a in-
sistir com a arbitragem
para não cancelar o con-
fronto. Hoje, a FMF irá
remarcar a data da nova
partida. União, apesar de ter trocado vários técnico, é hoje o vice-líder do Campeonato Mato-grossense
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EM ASCENSÃO

Time treinado por Eduardo Henrique ficou na igualdade sem gols com o Mixto mas é o 3º colocado

MT é melhor, mas só empata

Marcus Vaillant

Mato Grosso dominou o clássico do início ao fim, mas não soube aproveitar chances de gol parando na ótima atuação de Igor

D esporte2 A GAZETACUIABÁ, SEGUNDA-FEIRA, 11 DE MARÇO DE 2013

0 0
Mixto Mato Grossoa

EM BRANCO 

0 1
Sinop Uniãoa

Clube PG JG VI EM DE GP GC SG

1º Luverdense 24 10 7 3 0 21 7 14

2º União 18 10 5 3 2 12 8 4

3º Mato Grosso 18 11 5 3 3 14 11 3

4º Mixto 17 10 4 5 1 9 5 4

5º Cuiabá 16 10 4 4 2 18 11 7

6º Rondonópolis 16 10 4 4 2 17 11 6

7º Cacerense 12 10 2 3 5 6 15 -9

8º Vila Aurora 4 10 0 4 6 7 18 -11

9º Sinop 1 11 0 1 10 3 21 -18


