
Goleiro tangaraense é aprovado 
na base do Luverdense E.C

REAL TANGARÁ

CAMPEONATO AMADOR FUTEBOL DE BASE

Peladão da Serra terá início no 
próximo final de semana

Luverdense volta a encontrar 
Santos pela Copa do Brasil Sub-20

>Esportes06

O atleta Vitor Miranda 
da Silva, de apenas 16 
anos de Tangará da Ser-
ra, foi aprovado na tarde 
da última segunda-feira 
no Luverdense Esporte 
Clube de Lucas do Rio 
Verde, onde estava des-
de a última semana em 
avaliação. A oportunida-
de foi intermediada pelo 
seu treinador, Luciano 
Góis (Sasá), treinador 
do Real Tangará Futebol 
Clube. Vitor Miranda 
passou recentemente 
por uma semana de ava-
liação no Chapecoen-
se, em Chapecó – SC, 
e mesmo sendo muito 
bem elogiado pelo seu 
comportamento e pos-
tura em campo acabou 
sendo dispensado. “Es-
tou muito feliz, me dedi-
quei muito nos últimos 
meses e agora sei que 

tudo valeu a pena. Que-
ro continuar me dedi-
cando e com muita hu-
mildade e conquistando 
cada vez mais espaço no 
Luverdense, clube este 
que está em ascensão no 
país”, disse o atleta.

Para Sasá, treinador 
e intermediador, o re-
sultado demonstra a 
seriedade do trabalho. 
“Quero inicialmente 
parabenizar o Miranda 
pela aprovação, esta-
mos desde o início do 
ano fazendo conversas 
para que ele tivesse esta 
oportunidade e graças 
a Deus deu certo. Temos 
que agradecer ainda o 
treinador de goleiros Ro-
salvo Gregório que faz 
um trabalho espetacular 
com os goleiros de nossa 
cidade. Estamos na torci-
da que ele possa crescer 
cada vez mais e que logo 
possamos vê-lo brilhar 
no futebol profissional”, 

disse Sasá, informando 
ainda que caso Miranda 
esteja no BID da CBF (Bo-
letim Informativo Diário) 
hoje ele já estará no ban-
co de reservas do time 
sub-20 do Luverdense na 
disputa da primeira parti-
da da Copa do Brasil Sub-
20 onde o time de Lucas 
do Rio Verde enfrentará a 
equipe Meninos da Vila 
(Santos-SP) na noite de 
hoje no Estádio Passos 
da Ema, em Lucas do Rio 
Verde.

Vitor Miranda disputou 
neste último ano diversas 
competições pelo Real 
Tangará, conquistando 
bons resultados, sendo o 
segundo lugar em Mon-
te Alegre – MG, primei-
ro lugar com o time 99 
e 2000 da Copa de Fute-
bol de Base de Barra do 
Bugres, campeão Copa 
Nasa 1999 e 2000 e re-
centemente conquistou 
o primeiro lugar e ainda 

o troféu de goleiro me-
nos vazado na cidade de 
Ji-Paraná – RO.

O jogador vai em de-

finitivo para Lucas do 
Rio Verde. Na próxima 
segunda-feira o jogador 
já inicia seus estudos 

naquela cidade e a partir 
de hoje já é um atleta re-
gistrado no Luverdense 
Esporte Clube.
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O Atleta é pertencente a escolinha do Real Tangará (técnico Sasá) 

Terá início neste 
final de semana em 
Tangará da Serra, a 1ª 
Edição do Campeona-
to de Futebol Amador 
“Peladão da Serra”, 
evento este que con-
tará com a participa-
ção de 16 equipes. O 
lançamento oficial foi 
realizado na noite da 
última sexta-feira e 
contou com a presen-
ça do Secretário Mu-
nicipal de Esportes, 
Wellington Bezerra, 
do Deputado Estadual 
Saturnino Masson e 
ainda do vereador Ro-
gério Silva.

A competição já é 
tradicional na capi-
tal do estado e agora 
deverá expandir para 
municípios do inte-
rior. A emenda para a 
realização do campeo-
nato é do Deputado 
Saturnino Masson. A 
competição está divi-
dida em cinco sedes, 
sendo: Tangará da Ser-
ra, Nova Olímpia, Bar-
ra do Bugres, Santo 
Afonso e Denise. Para 
participar do evento 

cada equipe fez a doa-
ção de 01 cesta bási-
ca que será repassada 
para a Assistência So-
cial e posteriormente 
destinado às famílias 
necessitadas.  

A competição tem 
apoio da Secretaria 
Municipal de Espor-
tes e  de acordo com 

o Secretário Bezerra 
a final está programa-
da para ser realizada 
no Estádio Municipal 
Mané Garrincha no 
mês de maio, data esta 
que marcará a reinau-
guração do local.

A tabela dos jogos 
será divulgada na edi-
ção do DS de amanhã.

O Luverdense 
volta a enfrentar o 
Santos pela Copa do 
Brasil Sub-20 após 
dois anos. Os times 
se reencontram hoje, 
nesta quarta-feira, às 
16h, no estádio Passo 
das Emas, pelo jogo 
de ida da primeira 
fase. Para ter um bom 
público nas arqui-
bancadas, a diretoria 
do Verdão do Norte 
colocou ingressos 
promocionais em 
que o torcedor preci-
sa levar apenas 1 kg 
de alimento não pe-
recível.

Em 2015, os times 
se enfrentaram tam-
bém pela primeira 
fase. O Luverdense 
venceu por 3 a 2 no 
jogo de ida com gols 
de Carlos, Ramão e 
Alaor.

Na Vila Belmi-
ro, o empate em 1 a 
1 com gol de Rafael 
Silva garantiu o time 
mato-grossense na 
segunda fase. Hoje, 
Rafael Silva e Alaor 
integram os profis-

sionais.
Neste ano, o Lu-

verdense será co-
mandando novamen-
te por Odil Soares, 
que treinou o time 
profissional no iní-
cio do ano, mas vol-
tou ao sub-20 após 

o retorno de Júnior 
Rocha. Enquanto co-
mandou a equipe fo-
ram 8 vitórias, 3 em-
pates e apenas uma 
derrota - para o Co-
rinthians na terceira 
fase da Copa do Bra-
sil.
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Diário da Serra

A competição contará com a participação de 16 equipes

A partida acontece hoje às 16h no Estádio Passos da Ema
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