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O Luverdense conseguiu segu-
rar bem a liderança do Grupo A da
Série C do Campeonato Brasileiro.
Mesmo pressionado, o time mato-
grossense conseguiu empatar com o
Fortaleza, por 3 a 3, no Estádio Pre-
sidente Vargas, na capital cearense,
pela 11ª rodada.

Com o resultado, o time co-
mandado por Dado Cavancanti che-
gou ao sexto jogo sem perder (qua-
tro vitórias e dois empates) e segue
na ponta da chave com 23 pontos. O
Fortaleza vem logo atrás na segunda
posição, com um ponto a menos.

O Luverdense foi novamente
prejudicado pela arbitragem, o que
tem se repetido nos últimos jogos.
Com a Federação do Mato Gorsso
omissa, o Luverdense vem tendo ar-
bitragens tendenciosas que estão ti-
rando pontos do líder da Série C.

Neste empate contra o Fortale-
za, além de sofrer dois gols de pê-
nalti, o Luverdense jogou com um

jogador a menos quase todo o se-
gundo tempo e, ainda, o zagueiro

Fabrício, do Fortaleza,
que abusou de ‘bater‘,
quando iria ser expulso, o
juiz notou que ele já tinha
cartão amarelo e não teve
coragem de mostrar o
vermelho.

O Luverdense che-
gou apresentando seu
cartão de visitas logo aos
quatro minutos. Valdir

Papel aproveitou cruzamento da es-
querda e mandou para as redes. A ar-
bitragem, no entanto, anulou acu-
sando o atacante de saltar em falta
no marcador.

O Fortaleza volta a campo
contra o Paysandu, no próximo do-
mingo, às 17 horas, novamente no
Estádio Presidente Vargas, na capital
cearense. No mesmo dia e horário, o
Luverdense faz o clássico estadual
contra o Cuiabá, no Estádio Passo
das Emas, em Lucas do Rio Verde.

+ Esportes 
Ouro

O brasileiro Tito Sena venceu a
maratona dos Jogos Paralímpicos de
Londres, ontem, pela categoria, T46, e
conquistou a 21ª medalha de ouro do Brasil
na competição com o tempo de
2h30min40s. O maratonista mostrou grande
superação na prova e alcançou a liderança
faltando pouco para o fim do percurso. Sena
teve como grande mérito na prova a
consistência. O brasileiro se manteve nas
primeiras colocações ao longo de toda a
prova, mas apenas assumiu a ponta após o
quilômetro 40, quando acelerou o ritmo para
a vitória. Segundo colocado, o espanhol
Abderrahman Ait Khamouch variou mais de
posição durante a corrida.

Basquete

São Paulo foi confirmado como sede do
NBA3X, evento que trará uma disputa de

trincas com participação de jogadores
profissionais da liga norte-americana. O torneio foi
marcada para os dias 14 e 16 deste mês, no
Parque Villa-Lobos, que terá uma área interativa de
mais de 3.000 m reformada.

Sul-Americano

A equipe mineira do
Sada Cruzeiro segue sua
trajetória vitoriosa pelo
Sul-americano de Clubes,
com mais um triunfo na
competição e a vaga
garantida na final. A
equipe brasileira bateu o
Deportivo Linares, do
Chile, na no sábado, por 3
sets a 0, com parciais de
25/17, 25/16 e 25/19. A
decisão da competição
será diante dos
argentinos do UPCN, time
que os brasileiros já
venceram na primeira
fase do torneio. A equipe
da Argentina se
classificou ao derrotar o
Huracanes de Bolivar, da
Venezuela, por 3 sets a 0.

Volta

Em sua primeira competição oficial após 19 meses se
recuperando de um gravíssimo acidente sofrido em fevereiro

do ano passado, Robert Kubica venceu ontem, na região de Biella, a
120 quilômetros de Milão, na Itália, o rali Ronde Gomitolo di Lana.
Guiando um Subaru Impreza WRC de 2005, o ex-piloto de Fórmula 1
correu ao lado do navegador Giuliano Manfredi.
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Atacante entrou no lugar de Furlan e marcou o gol que foi um balde de água fria no Remo
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O Mixto conseguiu uma classificação heróica às
quartas de final do Campeonato Brasileiro da Série D ao
perder de 2 a 1 para o Remo, na tarde de ontem, no está-
dio do Mangueirão, em Belém. Com o resultado, o Alvi-
negro da Vargas avança no torneio e aguarda a definição
entre Sampaio Corrêa e Vilhena, que se enfrentam nesta
quarta-feira.

O estádio Mangueirão recebeu cerca de 30 mil tor-
cedores. A pressão da torcida acabou surtindo efeito logo
no início do jogo. Aos três minutos de bola rolando, o Re-
mo abriu o placar com o zagueiro Rafael Andrade. O de-
fensor escorou bem de cabeça cruzamento da direita sem
chances de defesa ao goleiro Héverton Perereca.

Antes do gol, o Mixto deu um grande susto aos re-
mistas com o atacante Furlan chutando forte para boa de-
fesa de Gustavo. O time da casa era só pressão. Depois de
um início eufórico, os donos da casa não conseguiam criar
mais as jogadas ofensivas.

Já o Mixto mostrava personalidade ao não sentir o
baque do gol no início da partida. Os volantes Cléber, Ki-
ko e Paulo Almeida impediam que a bola chegasse ao gol
defendido por Perereca.

O Remo só foi acordar no jogo no finalzinho do pri-
meiro tempo, aos 40 minutos. Primeiro, Ratinho chutou

com perigo forçando Perereca a se esticar todo para evitar
o gol. A bola ainda bateu na trave. Em seguida, André des-
viou a bola de cabeça, a bola passeou na área mixtense não
aparecendo ninguém do Leão para empurrar a bola para o
fundo da rede adversária.

No segundo tempo, o Remo repetiu o que fez na eta-
pa anterior: pressionou o Mixto pelas jogadas de bola área.
E uma delas, o atacante Fábio Oliveira quase ampliou. Ele
subiu sozinho cabeceando a bola rente a trave de Perereca.

Empurrado pela torcida,
o Remo encurralava o Alvine-
gro da Vargas. Até que aos 23
minutos, Ratinho ampliou o
placar para 2 a 0. Ele aprovei-
tou indecisão da defesa mixten-
se para cabecear ao gol de de-
fendido por Héverton Perereca.
Com este resultado, a disputa
pela classificação estava indo
às cobranças de pênaltis.

Acionado para entrar na vaga de Furlan, o atacante
Igor provou que é pé quente. Menos de três minutos que
estava em campo, o jogador foi decisivo ao marcar o gol
aos 34 minutos. Ele concluiu bem jogada construída pelo
atacante Nonato. O gol mixtense calou o estádio Manguei-
rão, uma vez que o Remo precisava de mais dois gols pa-
ra se classificar às quartas de final.

Marcus Vaillant

Time do Mixto demonstrou personalidade ao não tremer com o estádio Mangueirão superlotado

Luverdense suporta pressão
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Luverdense foi protagonista de um dos melhores jogos da Série C

ALELUIA...

Cuiabá vence 1ª no Dutra
LUIZ ESMAEL
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Enfim, o Cuiabá desen-
cantou no Campeonato Brasilei-
ro da Série C. O vice-campeão
mato-grossense precisou de 12
rodadas do torneio de acesso pa-
ra conquistar uma vitória con-
vincente. Jogando na tarde de
ontem, no Dutrinha, para um

pequeno público a equipe trei-
nada por Ary Marques venceu
fácil o Águia de Marabá pelo
placar de 3 a 1.

Foi o primeiro resultado
positivo obtido pelo Cuiabá jo-
gando na condição de mandan-
te. É a segunda vitória na com-
petição nacional.

Recém-contratado, o ata-
cante Joelson foi o nome do jo-

go. Logo no seu primeiro jogo
com a camisa do ‘Dourado’, o
jogador marcou os três gols. O
atacante Danilo Galvão fez o
gol de honra do time paraense.

Apesar do resultado positi-
vo, o Cuiabá continua na zona
de rebaixamento à Série D. O ti-
me mato-grossense ocupa a no-
va e penúltima colocação com
12 pontos somados na tabela de
classificação. Se a primeira fase
encerrasse hoje, o Cuiabá esta-
ria rebaixado à Quarta Divisão
do futebol brasileiro em 2013.

Agora, o Cuiabá terá a se-
mana cheia para se preparar pa-
ra o clássico diante do Luver-
dense. A partida, uma reedição
da final do Campeonato Mato-
grossense deste ano, está mar-
cada para o próximo domingo,
no estádio Passos da Ema, em
Lucas do Rio Verde.

Diante da vitória, o técni-
co Ary Marques respira mais
aliviado para dar continuidade
ao trabalho de tirar o time da
zona de risco. O objetivo claro
do ‘Dourado’ no atual momen-
to é deixar as últimas posições
para depois pensar em brigar
por uma classificação à segun-

da fase da Terceira Divisão.

Igor entra, salva
Mixto e cala o
Mangueirão

Marcus Vaillant

Cuiabá fez boa partida, vencendo e convencendo contra Águia
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CLASSIFICADO 

2 1
Remo Mixtoa

esporte

3 3
Fortaleza Luverdensea


