
DA REDAÇÃO

De virada é mais gostoso?
Pelo menos para o Luverdense
houve motivos de sobra para a tor-
cida comemorar. Mesmo atuando
em casa, no Estádio Passo da Ema,
ele saiu perdendo, mas virou em
cima do Águia, de Marabá (PA),
por 5 a 1, ontem à tarde, pela séti-
ma rodada do Campeonato Brasi-
leiro da Série C.

O placar foi justo e mante-
ve o Luverdense na liderança do
Grupo A, com 15 pontos, segui-

do pelo Fortaleza, com 14 que
bateu o Santa Cruz, por 2 a 0. O
Águia se manteve em sétimo lu-
gar, com nove pontos.

O Luverdense começou o
jogo melhor, pressionando o
Águia, mas na primeira bola pa-
rada que teve, o Águia abriu o
placar. Aos 13 minutos, Stanley
cobrou escanteio na medida para
o zagueiro Carlão, que contou
com a falha do goleiro Willian,
que saiu mal do gol, e testou pa-
ra o fundo das redes.

O time da casa continuou

em cima buscando o gol de empa-
te e aos 29 minutos, teve uma óti-
ma oportunidade. Tatu fez boa jo-
gada individual, foi até a linha de
fundo e cruzou rasteiro. Bernar-
do, tentando cortar, acertou a tra-
ve de Marcelo Cruz, que na se-
quência afastou o perigo.

De tanto pressionar, o LEC
chegou ao gol de empate e cons-
truir a goleada de 5 a 1. 

O Luverdense voltará a de-
fender a sua liderança no outro do-
mingo, de novo, em casa, diante do
Santa Cruz, pela oitava rodada, às
18 horas. O Águia, no sábado, vai
tentar a reabilitação em casa dian-
te do Treze, de Campina Grande.
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Empolgadas com a inédita me-
dalha de prata conquistada por Es-
quiva Falcão nas OIimpíadas de
Londres, as delegações de Goiás,
Mato Grosso do Sul, Distrito Fede-
ral, Santa Catarina e Paraná desem-
barcam hoje de manhã no aeroporto
Marechal Rondon, em Várzea Gran-
de, para disputarem o Torneio Cen-
tro-Oeste de Boxe Amador. Além de
Mato Grosso, que é o anfitrião do
evento esportivo. A disputa está mar-
cada para iniciar nesta terça-feira e
se estenderá até o próximo dia 18.

O torneio será realizado na
quadra poliesportiva do Colégio
São Benedito, localizado no bairro
da Lixeira.

A competição é uma das
mais importantes do calendário da
Confederação Brasileira de Boxe
Amador (CBB). Tanto é que o pre-
sidente da entidade nacional Mau-
ro Silva estará presente na capital
mato-grossense. A todo, o Centro-
Oeste reunirá 50 pugilistas. Só a
delegação mato-grossense terá a
presença de oito boxeadores.

Na manhã de terça-feira, os
pugilistas vão passar pela pesagem
para que cada um dispute em sua ca-
tegoria. Passando por uma grande re-
novação de atletas, a equipe mato-
grossense contará com os seguintes
atletas para o torneio. Eles são Udíl-

son Moraes (56 kg), Rômulo Brito
(60), Alisson Santos (64 kg), Dulciel
Francisco (690 kg), Maxsuel Viana
(75 kg), Hermes da Silva (81 kg) e
Tiago Resende (91 kg).

O presidente da Federação
Mato-grossense de Boxe (FMB), Se-
bastião Borges, ressalta que a expec-
tativa é a melhor possível quanto ao
Torneio Centro-Oeste. Segundo ele,
os pugilistas estão empolgados a fa-

zer o melhor após a boa participação
do boxe brasileiro nas Olimpíadas de
Londres, onde o país conquistou a
medalha de prata com o capixaba Es-
quiva Falcão. O dirigente destaca
que o boxe mato-grossense está or-
gulhoso com a performance de Fal-
cão, uma vez que o mesmo já con-
quistou duas medalhas de ouro no
Campeonato Brasileiro defendendo
Mato Grosso.

+ Esportes 
Recompensa

No último dia de disputa dos Jogos
Olímpicos de Londres, Yane Marques fez
história. A pernambucana de 28 anos ficou
com o bronze no pentatlo moderno,
conquistando a primeira medalha do Brasil
na modalidade. “Estou feliz demais. Tenho
certeza que toda a dedicação que tive nessa
temporada, treinando muito forte, valeu a
pena agora”, disse ao Sportv a atleta que
chegou à última prova, de corrida, na vice-
liderança. Ouro no Pan-americano do Rio de
Janeiro e prata no de Guadalajara, Yane
Marques chegou em Londres na quarta-
feira, depois de um período de treinamentos
em Roma. O planejamento foi destacado
pela brasileira após a conquista.

Rio

Agora o mundo vai olhar para o Rio, que, pela
primeira vez na história, vai receber os

Jogos. Experiência única e um imenso desafio ao
Brasil. O País vai ser cobrado para entregar uma
Olimpíada, se não maior, pelo menos da grandeza
que os britânicos apresentaram.

Fifa

O presidente da Fifa, Joseph
Blatter, alerta que, depois da
derrota do time olímpico para o
México por 2 a 1, no último
sábado, o Brasil terá de recomeçar
a buscar craques para formar uma
seleção para a Copa do Mundo de
2014. Falando no dia de ontem em
Londres, o cartola suíço disse
acreditar que a prata da seleção de
Neymar irá criar ‘barulho‘ interno
na CBF e declara que a prioridade
do País agora é ‘formar‘ uma
equipe. ‘A derrota ameaça fazer
barulho dentro da confederação
(CBF) no que se refere à preparação
da seleção‘, disse. O cartola não
deixou de destacar que o time que
estava em campo no sábado não
era apenas a seleção olímpica do
Brasil, mas, praticamente, o único
que o País tem hoje.

Invasão

Após a derrota da Seleção Brasileira masculina de vôlei
para a Rússia na final dos Jogos Olímpicos de Londres,

de virada por 3 sets a 2, o site da Confederação Brasileira de
Voleibol (CBV) foi invadido por hackers. Os invasores
estamparam a logomarca do grupo com os aneis olímpicos.
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QUE ATROPELO Goleada sobre o Comercial serviu para sacramentar a sobrevivência do Alvinegro na Série C
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Sem nenhuma dificuldade, o Mixto confirmou sua
boa fase no Campeonato Brasileiro da Série D ao con-
quistar a segunda vitória consecutiva ao golear o Comer-
cial (PI) pelo placar de 4 a 0, ontem à tarde, no estádio
Dutrinha. O resultado positivo acabou sacramentando a
classificação do Alvinegro da Vargas à segunda fase do
torneio de acesso. Diante disso,
o time treinado por Éverton
Goiano chegou aos 11 pontos
somados e já não pode ser mais
alcançado pelo Araguaína (TO),
que era o concorrente direto pe-
la segunda e última vaga.

O atacante Nonato foi o
nome do jogo. Ele foi autor
dos quatro gols da vitória e en-
trou na briga pela. Com mais
quatro, o jogador mixtense as-
sumiu a artilharia isolada com seis gols, deixando pa-
ra trás Henrique, do Cianorte (PR), Nino Guerreiro, do
Crac (GO), Neto Alagoano e do Ypiranga (PE). Todos
eles têm cinco gols marcados cada.

O jogo iniciou com 15 minutos de atraso. A delega-
ção do Comercial (PI) só foi deixar o hotel às 15h, justa-
mente horário do início da partida. A equipe piauiense ima-

ginava que o duelo iniciaria às 16h, horário do Distrito Fe-
deral. Coube ao trio de arbitragem comunicar o time nor-
destino que a partida seria às 15, horário de Mato Grosso.

Quando a bola rolou, o Mixto tratou de partir para ci-
ma do Comercial. E obteve êxito em sua proposta ao abrir
o marcador aos 15 minutos do primeiro tempo. O atacante
Nonato foi o responsável em balançar a rede adversária. É
o sexto gol de Nonato desde sua chegada no Mixto. Em
quatro partidas disputadas, o jogador já marcou seis vezes.

É o artilheiro do Alvinegro da
Vargas no torneio nacional.

Com a suspensão do vo-
lante Kiko, o técnico Éverton
Goiano aproveitou para escalar
mais um atacante. Neste caso,
entrou como titular o jovem
Igor, que atuou só 20 minutos
do jogo. Ele deixou o campo
reclamando de lesão muscular
na perna direita.

Na etapa final, o Mixto
voltou com o mesmo ritmo da primeira etapa. Logo
aos seis minutos, Nonato ampliou o placar. O atacante
escorou bem cruzamento do meia Robinho.

Sem ser ameaçado pelo Comercial, o Mixto man-
teve o mesmo ritmo, beirando um treino. Quando a
partida caminhava para seu fim, Nonato ainda encon-
trou tempo para marcar mais dois gols.

João Vieira

Atacante Nonato corre para a galera para comemorar um dos quatro gols anotados por ele na goleada

Equipes desembarcam hoje
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O pugilista medalhista Esquiva Falcão é nome do boxe brasileiro

NO PASSOS DA EMA

Luverdense vira e dispara

Nonato marca 4
e Mixto assegura
classificação

João Vieira/Arquivo

Luverdense continua invicto jogando no Passos da Ema
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