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Boxe
seleção mato-grossense de boxe
A
amador ultima esta semana sua
preparação para o Torneio Centro-Oeste

Tênis
Na terça-feira, dois dos cabeças de
chave do Masters 1000 de Toronto
venceram na segunda rodada e, agora, se
enfrentarão na próxima rodada: o argentino
Juan Monaco e o americano Mardy Fish. O
argentino, número sete do ranking mundial,
derrotou o local canadense Vasek Pospisil
por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/4. Já Fish,
13º no ranking, teve um confronto mais fácil,
perdendo apenas dois games para o lucky
loser australiano Matthew Ebden: 2 sets a 0,
parciais de 6/2 e 6/0. Outro cabeça de chave
a vencer na terça foi Milos Raonic, principal
esperança da torcida local, que derrotou
Viktor Troicki por 2 sets a 0, parciais de 6/3
e 6/4 e agora enfrenta Andy Murray.

A GAZETA

CUIABÁ, QUINTA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2012

da modalidade, que será realizado do
próximo dia 13 a 18, no Colégio São
Benedito, no bairro Lixeira, em Cuiabá. A
expectativa é que a equipe estadual não
deixar escapar o título de campeã
dentro de casa.
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Apoio

Incerteza

Empolgada pelo acesso à Primeira
Divisão do Mato-grossense em 2013, a
torcida do Cacerense já faz campanha pela
participação da equipe na Copa Mato
Grosso. O torcedor promete retribuir com
Geraldão cheio.

onhecido como o ‘rei’ do acesso em Mato Grosso, o
C
técnico João Caruso não está totalmene acertado com o
Sinop para a disputa da Copa Mato Grosso. Ele quer algumas
garantias para dar continuidade ao seu trabalho como a
contratação de reforços indicados por ele.

DOURADO REUNIDO  Diretoria se reúne hoje antes de viajar a Belém, necessidade é de contratar jogadores

Cuiabá pode trazer reforços
LUIZ ESMAEL
DA REDAÇÃO

Já sem uma explicação plausível para a falta de
vitória e de gol no Campeonato Brasileiro da Série C,
a diretoria do Cuiabá define hoje em reunião se fará
novas contratações para o andamento do torneio de
acesso. Sem querer antecipar qualquer posição oficial, o vice-presidente do clube Cristiano Dresch destaca que se a opção for para reforçar o grupo de jogadores, o investimento será feito no máximo em três
reforços - as posições serão definidas de última hora.
Lanterna da Chave A da C com apenas quatro
pontos na tabela de classificação, o ‘Dourado’, por
enquanto, descarta dispensar qualquer atleta. “Iremos
nos reunir para discutirmos sobre reforços. Por enquanto, os jogadores que contratamos para a Série C
estão correspondendo. Mas vejo que está faltando
sorte para o Cuiabá, temos feito bons jogos, mas a bola insiste em não entrar. Além da falta da competência
por parte dos nossos atletas”, disse lamenta Dresch.
Antes defensor ferrenho do técnico Ary Marques, Cristiano deu sinas de que não deve mais bancar a manutenção do treinador em caso de novo empate ou derrota para o Paysandu, jogo marcado para o
próximo sábado, em Belém. Misterioso, o dirigente,
quando indagado se o técnico ficaria independente do
resultado obtido na capital paraense, preferiu ficar em
‘cima do muro’.
“Temos quer ver o resultado do jogo lá em Be-

lém. Só após a partida é que vamos discutir sobre o
futuro do técnico. Nesse momento em que as vitórias
não aparecem, a pressão é grande para cima do treinador. O Ary tem a nossa confiança, mas já dá para sentir a pressão para a sua saída. Mas ele tem nossa confiança”, disse o dirigente, evitando qualquer tipo de
interpretação errada para não conturbar ainda mais o
ambiente do atual vice-campeão mato-grossense.
Vindo do acesso obtido na Quarta Divisão do
Campeonato Brasileiro no ano passado, o Cuiabá
também colocará em pauta a participação na Copa
Mato Grosso, torneio seletivo à Copa do Brasil de
2013. Como são duas vagas para Mato Grosso, o Estado só tem uma para preencher sua cota, já que a primeira foi conquistada pelo Luverdense com a conquista do Mato-grossense deste ano.
Mas como o time não está bem na Terceirona,
hoje ocupando a última posição do seu grupo com
quatro pontos somados, o ‘Dourado’ ainda não sabe o
que fazer, já que se a primeira fase do torneio de acesso encerrasse hoje, o time voltaria para a Série D. Por
outro lado, a Copinha premiará a equipe campeã com
a segunda vaga à Copa do Brasil. “A nossa participação na Copa Mato Grosso será debatida também”,
disse.
A delegação do Cuiabá viaja hoje à tarde para
Belém, visando o sétimo compromisso do time na
Série C. O ‘Dourado’ vai encarar o Paysandu, hoje na
oitava posição com oito pontos somados na tabela de
classificação.

COM SUPERIORIDADE 

Mixto coloca a mão na vaga
LUIZ ESMAEL
DA REDAÇÃO
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Vice-presidente do Cuiabá, Cristiano Dresch, está propenso em trazer reforços ao elenco da Série C

AJUDA AO GALO DO NORTE

Jogando com autoridade de
quem realmente quer obter acesso
à Série C de 2013, o Mixto conquistou uma importante vitória ao
vencer o Araguaína de 2 a 1, ontem
à noite, no estádio Mirandão, no interior de Tocantins.
O resultado positivo, o segundo da equipe na Quarta Divisão, deixou bem pavimentada a ida
do Alvinegro da Vargas à segunda
fase do torneio de acesso. Agora, a
equipe se consolidou na vice-liderança da Chave A2 da Série D com

oito pontos somados.
Ainda sem saber o que é perder no campeonato, o time treinado
por Éverton Goiano fará duas partidas seguidas no Dutrinha. Joga
neste domingo contra o Comercial
(PI) e no próximo dia 15 será a vez
de receber o Santos (AP).
Motivado pela vice-liderança da Chave A2 da Série D, o
Mixto desde início do jogo partiu
para cima do Araguaína. Improvisado na lateral esquerda, o volante Julian foi quem fez o gol em
cobrança de falta.
Na etapa final, o Araguaína
voltou mais ofensivo em busca

da vitória. Logo aos cinco minutos, o atacante Dinho foi derrubado por Yuri dentro da área, pênalti que o árbitro Júlio Neto
marcou. O próprio Dinho foi à
cobrança, mas Héverton Perereca
defendeu a bola.
A defesa encorajou o time alvinegro a buscar a vitória. Inspirado, o atacante Furlan acabou se tornando o melhor jogador em campo.
E, foi justamente Furlan o responsável em colocar o Mixto a frente
do marcador aos 26 minutos. O
atacante ganhou a bola da defesa
adversária, invadiu a área e tocou
na saída do goleiro Rafael: 2 a 1.

Túlio faz jogo promocional
LUIZ ESMAEL
DA REDAÇÃO

O acesso à Primeira Divisão do Mato-grossense em 2013
e o título de campeão da Segundona não trouxeram dividendos
financeiros ao Sinop Futebol
Clube. Quase 20 dias depois de
erguer o troféu de campeão, o
‘Galo’ do Norte ainda não conseguiu quitar a folha de pagamento
do elenco de jogadores referente
ao mês de junho, o que já está irritando alguns atletas.
A dívida gira em torno de
R$ 70 mil. Sem dinheiro em caixa e tendo toda a renda do primeiro jogo da final contra Cacerense confiscada pela Justiça do

Trabalho, o clube presidido por
Éder Ferreira recorreu ao empresariado local para resolver a pendência financeira.
Um grupo de empresários
decidiu realizar um jogo promocional com a presença do
atacante Túlio Maravilha, campeão brasileiro pelo Botafogo
em 95 e com passagens por vários clubes brasileiros. A partida festiva está marcada para o
próximo sábado à noite, às 20h,
no estádio Gigante do Norte. O
ingresso será cobrado no valor
de R$ 10,00 e mais o sorteio de
uma moto nova.
O jogo será entre os empresários simpatizantes ao Sinop, que na próxima temporada

voltará a disputar a principal divisão do Campeonato Matogrossense. Folclórico e um dos
poucos atletas ainda em atividade de sua geração, Túlio Maravilha, que ainda não se aposentou
em busca do milésimo gol na
carreira, jogará cada tempo do
jogo por uma equipe diferente.
A expectativa dos organizadores do jogo promocional é
de levar cerca de cinco mil torcedores ao Gigante do Norte.
Vários jogadores ainda
estão na cidade de Sinop para
receber o salário. O meia Robinho, um dos principais na conquista da Segundona, está defendendo o Mixto no Brasileirão da Série D.
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Atacante Furlan foi decisivo ao marcar segundo gol da vitória de 2 a 1 do Mixto diante do Araguaína

