
Dom Bosco e Sinop fazem jogo de 
cinco gols na primeira semifinal

PRIMEIRO JOGO

COMEÇOU TRADICIONAL

Peladão da Serra teve primeira 
rodada realizada

14º Torneio dos trabalhadores 
acontece no dia 30 de abril

Campeonato da Vila Horizonte 
define confrontos das quartas

>Esportes06

Diante de 516 pagan-
tes na Arena Pantanal, o 
Sinop saiu na frente do 
Dom Bosco na semifi-
nal do Campeonato Ma-
to-grossense. O time do 
interior venceu por 3 a 2 
no primeiro, e provavel-
mente único, jogo do esta-
dual disputado de manhã. 
O Dom Bosco teve mais 
posse de bola e foi supe-
rior na maior parte da pri-
meira etapa. No entanto, 
o Galo do Norte foi mais 
preciso nas finalizações e 
contou com duas falhas 
do goleiro Victor para sair 
em vantagem. Aos 16 mi-
nutos, cobrança de escan-
teio para o Sinop, Alex 
colocou na área, a zaga 
dom-bosquina hesitou 
e Victor saiu muito mal, 
Andrézinho aproveitou e, 
de cabeça, abriu o placar 
para o Sinop. Foi o sexto 
gol do artilheiro dispara-
do do Campeonato Mato-

grossense.
O Leão da Colina ficou 

um pouco mais nervoso, 
mas seguiu pressionando 
a equipe sinopense. A me-
lhor chance veio aos 34’, 
quando Paulinho Mingau 
(atleta de mais personali-
dade em campo), recebeu 
por elevação na entrada 
da área e chutou forte 
para excelente defesa de 
Naldo.

Aos 41’, o Sinop teve 
falta com pouco ângulo, 
mas Alex cobrou com 
veneno e contou com co-
laboração de Victor para 
ampliar e deixar o Sinop 
em excelente situação na 
semifinal.

Segundo tempo: O Leão 
da Colina foi soberano 
durante toda a segunda 
etapa. Logo no primeiro 
minuto, blitz na área do 
Galo e, no abafa, o atacan-
te Michel chutou cruzado 
rasteiro para descontar. 
Aos 19 minutos, Michel 
ganhou na corrida, ficou 
livre e cruzou forte e ras-

teiro para Paulinho Min-
gau, que, na velocidade, 
perdeu o gol debaixo das 
traves.

O velho ditado do fute-
bol prevaleceu e, aos 31’, 

Cabralzinho deu um lin-
do elástico na ponta es-
querda e cruzou rasteiro 
para Vinícius, que havia 
acabado de entrar, anotar 
o terceiro gol. O Azulão 

até chegou a tentar dimi-
nuir novamente, mas com 
muito menos ímpeto.

Quando parecia que 
o Sinop iria para o jogo 
de volta com ‘uma mão 

e quatro dedos’ na final, 
o Leão trabalhou muito 
bem a bola e Mingau re-
cebeu na saída de Naldo 
e bateu rasteirinho para 
descontar.
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Time do interior ficou com a vantagem e decidirá em casa

Teve início no final 
de semana em Tangará 
da Serra, a 1ª Edição do 
Campeonato de Futebol 
Amador “Peladão da 
Serra”, evento que con-
ta com a participação de 
16 equipes. O evento é 
uma emenda parlamen-
tar do Deputado Esta-
dual Saturnino Masson, 
que tem todo apoio da 
Prefeitura Municipal de 
Tangará da Serra. No to-
tal foram realizadas no 
final de semana oito par-
tidas, que definiram as 
oito equipes que avan-
çam na competição, haja 
visto que o campeonato 
é disputado no sistema 
de mata-mata. Na tarde 
do último sábado, 08, 
foram realizadas três 
partidas. No campo 
do 100% negros se en-
frentaram, União E.C e 
Biofarma, jogo acirrado 
que resultou o placar 
de 1 a 1, levando então 
a decisão para as pena-

lidades. Nos pênaltis o 
time Biofarma se deu 
melhor e venceu a par-
tida pelo placar de 3 a 
2. Já no campo do Vasco 
o time Drogamax rece-
beu o Lajes Tangará e 
mostrou superioridade 
vencendo o duelo pelo 
placar de 5 a 0. No cam-
po da Vila Esmeralda a 
Escolinha do Xiruca en-
frentou a equipe Via Mo-
tos, e após uma partida 
equilibrado, resultando 
o placar de 0 a 0, levou 
a decisão também para 
as penalidades, onde a 

equipe Via Motos se deu 
melhor e venceu pelo 
placar de 4 a 3. Na ma-
nhã de ontem, 09, o time 
Tamo Junto enfrentou o 
Futebologia no campo 
da Vila Olímpica Rei 
Pelé, jogo este que resul-
tou o placar de 4 a 1 para 
o time Futebologia. Ain-
da ontem foram realiza-
das quatro partidas no 
final da tarde, no campo 
da Cohab Tarumã o Real 
Tangará enfrentou o 
time do Ajax, no campo 
do Vasco o time Aefex 
recebeu a Triângulo. 

Acontece no dia 30 
de abril em Tangará da 
Serra a 14ª edição do 
tradicional Torneio de 
futebol society dos tra-
balhadores – La Comu-
na, evento que conta 
com equipes não ape-
nas de Tangará da Serra, 
como de toda a região. 

O evento ofertará o prê-
mio de R$ 1.000,00, tro-
féu e mais uma bola ao 
primeiro colocado, R$ 
500,00, troféu e mais 
uma bola ao segundo 
colocado, R$ 300,00, 
troféu e mais uma bola 
ao terceiro colocado, e 
ainda troféu e 01 bola ao 
quarto colocado. O valor 
da inscrição é de apenas 

R$ 200,00. O congresso 
técnico do evento acon-
tecerá no dia 28 de abril 
às 19h na sede da Socie-
dade Alternativa La Co-
muna. Mais informações 
falar com André pelo te-
lefone: 065 99937-4796. 
O evento tem o apoio da 
Secretaria Municipal de 
Esportes de Tangará da 
Serra.

Aconteceu na manhã 
de ontem, 09, no campo 
da Vila Horizonte as qua-
tro partidas que fecharam 
a segunda fase (oitavas de 
final) do Campeonato Mu-
nicipal de Futebol Society 
Amador Aberto 2017. O 
evento é organizado pelo 
desportista Claudemir 
Rosseno (Claudinho) e 
que conta com a partici-

pação da Secretaria Muni-
cipal de Esportes de Tan-
gará da Serra. Via Motos e 
Ipê Sport Bar empataram 
em 1 a 1. Nas penalidades 
o time Via Motos se deu 
melhor e venceu por 3 a 
2. O time do Santa Izabel 
eliminou o Ajax ao vencer 
pelo placar de 2 a 1. Já a 
equipe Campus Multi Ser-
vice venceu nos pênaltis o 
time de Tarumã F.C por 1 
a 0, após empatarem no 

tempo normal em 2 a 2. 
Para finalizar a rodada o 
time Karan E.c foi elimi-
nado ao perder pro time 
Giro Motos pelo placar de 
2 a 0. No próximo domin-
go acontece as quartas de 
final, com os jogos: 7h30 
– Via Motos x Areia São 
João, 8h30 – Giro Motos 
x Campos Multi Service, 
9h30 – Ponto Com x Agro-
terra e às 10h30 – Santa 
Izabel x Drogamax.
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Diário da Serra

A equipe Drogamax em sua estreia venceu o time Lajes Tangará
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