
De olho na Copinha, Sinop 
contrata técnico para o sub-19

COPA SÃO PAULO JR

TÁ FORA COMEÇOU

União é punido e time está 
fora da semifinal do estadual

Society 40 anos: 100% negros vence 
Real Soccer na primeira rodada

>Esportes06

Focada nas competi-
ções de categorias de 
base durante o ano, a 
diretoria do Sinop FC 
anunciou a contratação 
do treinador William 
Gabriel ‘Foguinho’ para 
o time sub-19. O jovem 
de 23 anos chega com 
o objetivo de classificar 
o Galo do Norte para a 
Copa São Paulo de Fu-
tebol Júnior do ano que 
vem.

Nascido em Várzea 
Grande, ‘Foguinho’ es-
tava no Cacerense. Foi 
responsável por levar o 
time alvi-azul ao vice-
campeonato Estadual 
em 2015, além de pos-
suir duas participações 
na Copa São Paulo de 
Futebol Junior.

“Aceitei o convite do 
Sinop, e fico orgulhoso 
em poder treinar uma 

equipe tão estruturada 
como o Galo. Estamos 
começando o trabalho a 
dois meses do início da 
competição e isso, segu-
ramente, é planejamen-
to e nos dá condições de 
fazer um grande traba-
lho”, disse.

O jovem treinador 
fez estágio no Grêmio 
de Porto Alegre onde 
passou uma temporada 
avaliando o trabalho de 
Roger Machado (Hoje no 
Atlético-MG). Também 
acompanhou o treina-
dor Fernando Marchiori 
no Cuiabá, na época da 
conquista da Copa Verde 
de 2015. Seu grande es-
pelho é o treinador Mar-
cos Birigui.

“Toda esta qualificação 
me dá condições para 
montar um time com-
petitivo. Aqui no Sinop 
ainda estamos formando 
o time. Temos uns sete 
meninos que vieram de 

fora, fazendo teste e tal-
vez fiquem no elenco. 
Outros já treinam com 
o profissional, e pode-
remos trazer mais gente. 
Acredito num time forte 
para a temporada”, co-
mentou.

O primeiro desafio de 
Foguinho foi em coletivo 
da equipe Sub-19 contra 
os profissionais do Si-
nop. Apesar da derrota 
por 5x1, o teste serviu 
de preparação para a 
Copa Cuiabá de futebol 
de base, realizado pela 
Associação Mato-gros-
sense de Esportes Olím-
picos (AMECO), mini-
torneio sub-19 criado 
para a comemoração do 
aniversário de Cuiabá, a 
ser realizado nos dias 8 
e 9 de abril, no CT Brasil 
Central.

O Galo do Norte se 
junta a Mixto, Luver-
dense, Ação e União no 
torneio.
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Time participa de minitorneio na capital neste fim de semana

O Tribunal de Justiça 
Desportiva da Federa-
ção Mato-grossense de 
Futebol (TJD-MT) jul-
gou o caso envolvendo 
o Clube Esportivo Dom 
Bosco e o União Espor-
te Clube na noite da 
última terça-feira (04), 
na sede da FMF. O Co-
lorado acabou punido 
com seis pontos, além 
de multa de um salário 
mínimo, e está fora da 
semifinal do estadual, 
dando lugar ao próprio 
Dom Bosco.

O clube de Rondo-
nópolis foi punido pela 
escalação irregular do 
zagueiro Kauan e do 
meia Calado, que deve-
riam ter cumprido sus-
pensão na 1ª rodada do 
Campeonato Mato-gros-
sense. O relator do caso, 
Ildo Macedo, sugeriu a 
perda de três pontos do 
União. Logo após, os au-
ditores Jean Wahlbrink 
e Vinícius Barbosa vo-
taram pela perda de seis 
pontos. No momento 
do anúncio final, o re-
lator mudou de opinião 
e declarou unanimida-

de à decisão. Ao fim da 
sessão, o União afirmou 
que entrará com recur-
so.

Além da classifica-
ção, o Dom Bosco con-
quistou uma vaga na 
Série D do Brasileiro 

de 2018. O Azulão en-
frenta o Sinop já neste 
domingo, 09, pelo jogo 
de ida da semifinal, às 
15h, na Arena Pantanal. 
A volta ocorre no dia 16 
de abril, no estádio Gi-
gantão.

Teve início na noi-
te da última terça-feira 
em Tangará da Serra a 
4ª Copa Tangará de Fu-
tebol Society 40 anos 
(atletas com ano base 
1977). A competição 
tem a participação de 
12 equipes, divididas 
em três chaves de qua-
tro equipes cada, todas 
se enfrentam entre si 
dentro da respectiva 
chave, classificando 
para a segunda fase 
as duas melhores co-
locadas de cada uma, 
além dos dois melho-
res terceiros colocados. 
A chave A é composta 
pelas equipes: Litrão 
E.C, 100% Negros, Real 
Soccer, Drogarias Bem 
Estar, compõem a cha-
ve B: Drogaria Biofar-
ma, Zelão Tomateiro, 
Vila Alta III e Bombei-
ro/Polícia Militar, já a 
chave C é composta pe-
las equipes: Drogamax, 
Drogamax Gold, Jacaré 
Mecânica e 100% ne-
gros B. Na noite da úl-
tima terça-feira duas 
partidas foram realiza-
das, no primeiro emba-

te o time 100% negros 
venceu o Real Soccer 
pelo placar de 3 a 0. Na 
sequência, o time do 
Litrão E.C venceu pelo 
mesmo placar a equipe 
Drogarias Bem Estar, as 
partidas foram realiza-
das no campo do Litrão.

Jogos de Hoje: Na 
noite de hoje outras 

duas partidas serão rea-
lizadas no campo socie-
ty do Módulo Esportivo. 
No primeiro confronto, 
marcado para às 19h30, 
o time Zelão Tomateiro 
enfrenta a Vila Alta III 
e na sequencia Droga-
ria Biofarma enfrenta 
Bombeiros/Polícia Mi-
litar.
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Diário da Serra

O julgamento aconteceu na noite da última terça-feira 

A competição tem a participação de 12 equipes
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