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Luverdense e Fortaleza am-
pliaram as suas vantagens sobre os
demais concorrentes do Grupo A
do Campeonato Brasileiro da Sé-
rie C, no domingo, quando vence-
ram em casa, pelo complemento
da 12.ª rodada. Em Lucas do Rio
Verde o Luverdense venceu o rival
Cuiabá, por 1 a 0, enquanto na ca-
pital do Ceará, de virada, o Forta-
leza fez 3 a 1 sobre o Paysandu. O
Grupo B tem dois times fluminen-
ses iguais com 21 pontos: Duque
de Caxias e Macaé.

O atual campeão mato-gros-
sense manteve a liderança isolada,
com um gol de Carlos Alberto e
foi a 26 pontos, seguido de perto
pelo Fortaleza, com 25. Na forma-
ção do G4, grupo de classificação,
dois novos times. O Salgueiro
aparece em terceiro lugar, com 17
pontos, depois de bater o Gua-
rany-CE, por 3 a 0, no sertão de
Pernambuco. O quarto colocado é
o Treze, com 16 pontos, após a vi-
tória, por 2 a 1, em casa diante do
Santa Cruz.

Os outros jogos do grupo fo-
ram disputados sexta-feira e sába-
do. A liderança agora é dividida
por dois clubes fluminenses: Du-
que de Caxias e Macaé, com 21
pontos cada. O Duque, em casa,
fez 1 a 0, no Brasiliense, enquanto
o Macaé, sexta-feira, segurou o

empate, por 1 a 1, com o Oeste,
em Itápolis. O terceiro colocado é
a Chapecoense, com 19 pontos,
após golear o Caxias, por 4 a 0.

Quem perdeu a vaga no G4

foi o Oeste, com 18 pontos, em
quinto lugar. O Caxias, sexto, tem
16 pontos, seguido por Brasiliense
e Madureira, com 14 cada, depois
por Santo André, 13, e Tupi, 12.

+ Esportes 
Chávez Jr

O boxe voltou a viver uma grande noite
no sábado em Las Vegas, no Thomas &
Mack Center. Ali, o mexicano Julio César
Chávez Jr, filho da lenda do pugilismo que
carrega o mesmo nome, foi derrotado pelo
argentino Sergio Martínez, por decisão
unânime dos juízes, e perdeu não só sua
invencibilidade como também o título dos
pesos médios do Conselho Mundial de
Boxe. Maravilla Martínez, como é
conhecido na Argentina, foi amplamente
superior nos primeiros oito de 12 assaltos.
Depois disso, Chávez Jr começou a impor
dificuldades ao rival. Sabendo que estava
atrás na contagem, procurou o nocaute,
única forma de chegar à vitória.

Valdeno

Uma das melhores provas dos últimos anos.
Assim pode ser definida a vitória de Valdeno

Brito, no retorno da Copa Caixa Stock Car a
Cascavel. O resultado levou o paraibano Valdeno a
se aproximar dos ponteiros do campeonato, pois o
ainda líder Cacá Bueno abandonou.

Tênis

Sem enfrentar resistência,
Roger Federer derrotou Robin
Haase no domingo e garantiu a
Suíça no Grupo Mundial da Copa
Davis. Jogando no saibro de
Amsterdã, o número 1 do mundo
venceu o quarto duelo da série
melhor de cinco jogos por 3 sets
a 0, com parciais de 6/1, 6/4 e
6/4, em apenas 1h38min. Com o
triunfo, a Suíça garantiu a vitória
antecipada pelo placar geral de 3
a 1, antes de Thiemo de Bakker
apenas cumprir tabela e derrotar
Marco Chiudinelli por 2 a 0, com
6/2 e 7/6 (7/4), e descontar para
3 a 2. Federer somou dois destes
pontos ao vencer o primeiro jogo,
ainda na sexta-feira, contra De
Bakker. Na sequência, seu
compatriota Stanislas Wawrinka
superou Haase.

Montana

Marco Cozzi (Carlos Alves Competições) saiu do sexto
lugar do grid para o lugar mais alto do pódio da quinta

etapa da Copa Chevrolet Montana. Com a vitória, Cozzi conquista
também a atual liderança do campeonato. O colega de equipe,
mato-grossense João Pretto (foto), ficou na quinta colocação.

Fernanda Freixosa
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SÉRIE D Jogando no Dutra, domingo, o alvinegro empatou no final da partida com golaço de Furlan
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Embalado com a classificação para as Quartas de Fi-
nal, no segundo mata-mata da Série D do Campeonato Bra-
sileiro, após eliminar o Remo-PA em pleno Mangueirão, o
Mixto recebeu o Sampaio Corrêa na noite de domingo no
Estádio Eurico Gaspar Dutra e arrastou pelo menos 3 mil
pagantes que viram o empate dramático do alvinegro. Com
o resultado o Tigre encara o rival no próximo domingo, em
São Luís-MA, em igualdade de condições para avançar.

O jogo começou truncado, com uma forte marcação
no meio campo, imposta pelo Sampaio Corrêa. O clube
maranhense ‘gastava’ o tempo, valorizando a posse de bo-
la, e tentando surpreender o Mixto nos contra-ataques.

O Mixto quase abriu o placar aos 25 minutos com
Furlan, que, desceu em velocidade, mas foi interceptado
pela defesa maranhense. E foi só. No restante da partida o
Mixto não conseguiu chutar a gol e o Sampaio se limitou a
marcar o anfitrião. No final do primeiro tempo o técnico do
Sampaio Flávio Araújo, deixou o campo irritado e recla-
mando da sua equipe. “Poderia ter sido muito melhor”, dis-
se o treinador.

Nonato, do Mixto, reclamou que a bola não estava
chegando. “Difícil assim”, resumiu. Já Paulo Almeida atri-
buiu a forte marcação do Sampaio o placar em branco. “A-
cho que essa vai ser a tônica do jogo no segundo tempo tam-
bém. Vamos explorar as bolas paradas, porque eles estão

marcando em cima”, disse o veterano.
No começo do segundo tem-

po, Lê foi derrubado e Robinho
cobrou a falta da intermediária,
mas Rodrigo Ramos segurou fir-
me, evitando a abertura do placar
no Dutra em favor do alvinegro.
Aos 5 minutos, Pimentinha caiu,
pedindo pênalti, mas o árbitro na-
da marcou. Em busca de mais ve-
locidade no ataque e consequente-
mente o gol, o técnico Everton
Goiano sacou o armador Robinho
para a entrada de Igor aos 12 minutos. Foi dele o gol da
classificação em Belém-PA na semana passada, sobre o
Remo. Mas, foi o Sampaio Corrêa que abriu o placar. Aos
19 minutos, Pimentinha cobrou falta e Arlindo Maracanã
marcou: 1 a 0. O Mixto foi pra cima e empatou aos 43 mi-
nutos com um golaço de fora da área de Furlan: 1 a 1.

Otmar Oliveira

Lance de Mixto x Sampaio Corrêa, na noite de domingo, no Estádio Eurico Gaspar Dutra, em Cuiabá

Luverdense segue na ponta

Arquivo

O Luverdense venceu o Cuiabá e segue líer da Série C/2012

TRAGÉDIA

Acidente mata ginasta
SÃO PAULO

GAZETAPRESS

Vice-campeã brasileira de
conjunto, a ginasta Eduarda Me-
llo de Queiroz morreu, aos 17
anos, em um acidente na BR-
262, em Viana, região metropo-
litana do Espírito Santo, no iní-

cio da manhã de domingo.
Também ginasta, e da Se-

leção Brasileira, Natália Gaudio
estava no mesmo automóvel de
Eduarda, mas sofreu apenas es-
coriações leves. Já o condutor
do veículo, Luiz Felipe Mo-
roewsky Costa, de 20 anos, foi
encaminhado em estado grave

para o Hospital São Lucas, em
Vitória.

Segundo a Polícia Rodo-
viária Federal, o trio voltava de
uma casa noturna em Marechal
Floriano, município da região
Sudoeste Serrana do estado. E,
por volta das 6 horas (de Brasí-
lia), Luiz Felipe perdeu o con-
trole do carro, que rodou, capo-
tou e caiu numa ribanceira, pa-
rando apenas após choque em
uma árvore.

Eduarda Queiroz estava no
banco de trás sem cinto de segu-
rança, assim como o motorista.
Natália Guido, por sua vez, usa-
va o cinto no banco do carona. A
PRF ainda não sabe informar se
Luiz Felipe estava alcolizado.

Eduarda Queiroz era filha
da ex-técnica da seleção brasilei-
ra de conjunto de ginástica rítmi-
ca Monika Queiroz, que coman-
dou o Brasil na conquista dos Jo-
gos Pan-Americanos do Rio de
Janeiro 2007 e na participação
nas Olimpíadas de Pequim 2008.
Foi sob o auxílio de sua mãe que
ela ficou com o vice-campeonato
brasileiro no mês passado. Na
mesma competição, em Goiânia,
Natália Guido sagrou-se bicam-
peã brasileira.

Mixto empata
no final e decide
vaga em São Luís

Arquivo/Facebook

A ginasta Eduarda Mello de Queiroz morreu aos 17 anos

esporteD2 A GAZETACUIABÁ, SEGUNDA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2012

1º Luverdense-MT 26
2º Fortaleza-CE 25
3º Salgueiro-PE 17
4º Treze-PB 16
5º Águia-PA 16

6º Santa Cruz-PE 15
7º Paysandu-PA 15
8º Icasa-CE 12
9º Cuiabá-MT 12
10º Guarany-CE 6

GRUPO A
CLASSIFICAÇÃO

1 1
Mixto Sampaio Corrêaa

Campinense-PB 1 x 1 Baraúnas-RN
Crac-GO 2 x 0 Friburguense-RJ
Mogi Mirim-SP 1 x 2 Cianorte-PR
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