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Maior vencedor da Copa Mato Grosso com qua-
tro conquistas, o Luverdense não irá disputar a nona
edição do segundo torneio mais importante do calen-
dário do futebol mato-grossense. Atual campeão tan-
to da Copinha quanto do Campeonato Mato-grossen-
se, o clube de Lucas do Rio Verde, hoje maior pontua-
dor da Série C entre os 20 participantes com 15 pon-
tos somados em sete jogos disputados, ficará de fora
da disputa em forma de protesto ao impasse quanto o
repasse da ajuda financeira por parte do governo do
Estado no valor de R$ 2 milhões aos dez times que
disputaram o Estadual deste ano.

O presidente do clube Helmute Lawisch afirma
estar indignado com o atraso na liberação da verba
prometida desde temporada passada.

“Não vou disputar a Copa Mato Grosso deste
ano por quê não vou puxar saco de ninguém, de go-
verno do Estado. Nos prometeram ajuda e até agora
nada. É falta de respeito com nós dirigentes que faze-
mos o futebol profissional de Mato Grosso. Todos os
clubes estão endividados, devendo para credores e
ninguém nos fala nada. Não entro na disputa para fi-
car fazendo média com ninguém”, afirmou indignado
Lawisch, ressaltando que a Copa Mato Grosso foi ini-
ciativa do ex-governador e hoje senador da República
Blairo Maggi em 2004, quando o próprio time de Lu-
cas conquistou a primeira edição em cima do Cuiabá.

Voz representativa dos clubes da Primeira Divi-
são de Mato Grosso, Helmute faz questão de ressaltar
que ficar de fora da Copa Mato Grosso, torneio com
Arbitral Técnico marcado para esta sexta-feira à tar-
de, na sede da Federação Mato-grossense de Futebol
(FMF), é posição isolada do Luverdense. “Estou fa-
lando em nome do clube que eu presido. Os demais
que decidam o que vão fazer, mas o Luverdense está
fora”, frisou.

Campeão da Copa Mato Grosso em 2004, 2007,
2009 e 2011, o Luverdense por conta do título do Ma-
to-grossense deste ano já tem vaga assegurada na Co-
pa do Brasil de 2013. Como o Estado tem direito a
duas vagas, resta uma em aberta e será preenchida pe-
lo campeão da Copinha. Além disso, o time de Lucas
do Rio Verde tem como projeto maior o acesso ao
Campeonato Brasileiro da Série B em 2013.

A equipe lidera isolada a Chave A do Brasileirão
da Terceira Divisão com 15 pontos somados na tabe-
la de classificação. No domingo, Luverdense encara o
Santa Cruz (PE) no Passos da Ema.

Apesar de não ter mais ‘nada’ para assegurar à
próxima temporada, Helmute Lawisch garante que
ficar de fora da 9ª Copa Mato Grosso é apenas em
protesto à morosidade por parte do governo do Es-
tado em não fazer o repasse de R$ 2 milhões ao clu-
bes que disputaram o Estadual deste ano. Há mais
de um mês, a Assembleia Legislativa derrubou o ve-
to do governador Silval Barbosa em não repassar o
dinheiro aos times. 

QUE BAIXA Em protesto ao governo pelo não repasse de dinheiro, equipe de Lucas não defende título

Luverdense ignora Copa MT

Luverdense, maior detentor de títulos da Copa MT, será a baixa do torneio seletivo à Copa do Brasil
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+ Esportes Reforço

O presidente do Luverdense, Helmute
Lawisch, anunciou a contratação do
atacante Fio, contratado junto ao
Penapolense (SP), time que disputa a
Segunda Divisão do Campeonato
Paulista. O jogador já está em Lucas do
Rio Verde e se apresentou ao técnico
Dado Cavalcante. Fio chega ao time líder
da Chave A do Brasileirão da Série C com
15 pontos somados na tabela de
classificação com moral elevada, uma vez
que há muito tempo era desejado pela
diretoria do Luverdense. Helmute
Lawisch pretende ainda anunciar a
contratação de mais dois reforços antes
do prazo de inscrição de atleta fechar
para esta primeira fase do torneio de
acesso. O dirigente não quis revelar
nomes e quais posições são as mais
carentes na equipe comandada por Dado
Cavalcante.

Excluído

O Centro Esportivo Dom Aquino
está descartado pelo governo do
Estado a receber as provas de
atletismo e vôlei de praia às
Olimpíadas Escolares, evento
marcado para os meses de novembro
e novembro.
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Salário

Oelenco de jogadores do Mixto está aguardando o
pagamento de salário equivalente ao mês de julho para a

próxima semana. A folha gira em torno de R$ 150 mil. A
diretoria alvinegra não mede esforços para sanar a dívida.

Debandada

Atual campeão da Copa Mato
Grosso, o Luverdense é a primeira
baixa oficial para o torneio seletivo
marcado paa iniciar em setembro. O
Arbitral Técnico está marcado para
esta sexta-feira à tarde na federação
de futebol, mas a tendência é haver
outras desistências, pois está
descartado pelo governo do Estado o
repasse financeiro aos clubes.
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Mixto e Santos fizeram uma partida equilibrada do início ao fim; Alvinegro avança para segunda fase
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O Mixto nem precisou de
‘suas próprias forças’ para ratificar
de vez sua classificação à segunda
fase do Campeonato Brasileiro da
Série D. Ao encarar o Santos do
Amapá na noite de ontem, no está-
dio Dutrinha, a equipe treinada por
Éverton Goiano foi beneficiado pe-
la vitória do Sampaio Corrêa sobre o
Araguaína pelo placar de 3 a 0 - o re-
presentante de Tocantins era uma su-
posta ameaça à pretensão do Mixto
em ir em frente no torneio de acesso.

Com o empate em 1 a 1 com o

time amapaense, o Alvinegro da
Vargas chegou a 12 pontos na tabela
de classificação.

Por sua vez, o time maranhen-
se assegurou com duas rodadas de
antecedência ao término da fase
classificatória a primeira colocação
com 18 pontos.

No próximo dia 26, Sampaio
Corrêa e Mixto fazem o jogo que fe-
cha a primeira fase da Chave A2. O
duelo será a título de cumprimento
de tabela.

Na fase seguinte da Quarta Di-
visão, o Mixto pode ter como adver-
sário no sistema mata-mata o tradi-
cional Remo (PA), hoje líder da

Chave A1 com 13 pontos somados,
Vilhena (RO), segundo colocado
com nove, Atlético Acreano, terceiro
com sete, Penarol (AM) e Náutico
(RR), ambos com seis pontos soma-
dos cada.

Embalado pela goleada de 4 a
0 sobre o Comercial (PI), o Mixto
logo no início do jogo tomou um
susto. O meia Esquerdinha abriu o
marcador aos seis minutos da etapa
inicial. Mas aos 30, o time da casa
chegou ao empate com o lateral di-
reito Ley. No segundo tempo, o
Mixto só administrou o resultado
que viria assegurar a vaga à próxima
fase da Série C.FORA DA COPINHA

Alvinegro ‘corre’ o suficiente
DEU A LÓGICA 
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Diante da crise financeira
aliada ao corte de despesas do
governo do Estado ao futebol
profissional do Estadual, o Mix-
to é outro grande clube com for-
tes tendências a não disputar a 9ª
edição da Copa Mato Grosso - o
primeiro é o Luverdense que
não entrará na disputa seletiva.
No final da tarde de ontem, o
presidente do clube, professor
Hélio Machado, afirmou que é
possível o Alvinegro da Vargas
se concentrar apenas no projeto
de acesso à Terceira Divisão do
Campeonato Brasileiro do pró-
ximo ano - o clube está pratica-

mente classificado à segunda fa-
se da Série D.

“Já estamos com a corda
no pescoço. Estamos devendo
um mês de folha ao elenco de jo-
gadores. Se entrarmos na Copa
Mato Grosso sem ajuda finan-
ceira do governo do Estado, ve-
jo como inviável a nossa partici-
pação. Não podemos mais com-
prometer as nossas finanças”,
disse Machado, ressaltando que
a prioridade no momento é bri-
gar pelo acesso à Série C.

Com uma folha orçada em
R$ 150 mil/mês, o Mixto ainda
aguarda o repasse financeiro do
governo do Estado, no valor de
R$ 2 milhões, equivalente a par-
ticipação do clube no Campeo-

nato Mato-grossense da Primei-
ra Divisão deste ano.

Sem a garantia de que o di-
nheiro do Estadual será repassa-
do, Hélio Machado adianta que
o time está com ‘um pé fora’ do
torneio seletivo à Copa do Brasil
do próximo ano - o campeão da
Copinha assegura a segunda e
última vaga de Mato Grosso à
competição nacional.

Diante da indefinição se
haverá repasse ou não, a Copa
Mato Grosso corre sério risco de
ser esvaziada. Ao todo, 12 clu-
bes foram convidados a partici-
par do Arbitral Técnico do tor-
neio. Mas a tendência é que só
metade confirme participação na
Copa criada pelo Estado.
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