
Pela semifinal do Mato-grossense, Lec 
vence o Cuiabá no Passo das Emas

SAIU NA FRENTE

14 DE MAIO SE DERAM BEM

5ª Corrida Cidade de Tangará: 
Inscrições já estão abertas

Tangaraenses se destacam em 
prova na cidade de Várzea Grande

>Esportes06

As duas equipes ma-
to-grossenses com maior 
ranqueamento na CBF, se 
enfrentaram na tarde do 
último domingo no Passo 
das Emas, pela partida 
da ida das semifinais do 
Campeonato Mato Gros-
sense 2017. Ano passado 
o Lec garantiu sua vaga 
na final após passar pelo 
Cuiabá na semifinal.

Como esperado, Luver-
dense e Cuiabá fizeram 
um jogo bastante equi-
librado e bem disputa-
do. A primeira chegada 
do Luverdense na área 
adversária foi aos 9’, e 
Erik teria marcado um 
belo gol se o árbitro não 
tivesse sinalizado impe-
dimento.

A equipe do Lec estava 
jogando com um certo 
distanciamento entre os 
jogadores, enquanto no 

Cuiabá o elenco estava 
com uma ligação maior 
entre si dentro de campo, 
e com os jogadores pare-
cendo mais dispostos.

O Verdão do Norte tem 
uma defesa muito sóli-
da, sofreu apenas 8 gols 
no campeonato, então 
o Cuiabá teve dificulda-
des de penetrar a defesa 
do Lec. Dakson perdeu 
a chance de abrir o pla-
car para o Dourado aos 
32, quando mandou uma 
bomba direto para o gol, 
mas Diogo Silva defendeu 
sem dificuldades, apesar 
do chute forte.

Um lance polêmico en-
cerrou o segundo tempo. 
Gabriel Passos derrubou 
Juba pelas costas na área 
do Luverdense aos 42’. Os 
jogadores do Cuiabá pe-
diram pelo pênalti mas o 
juiz não marcou. O técnico 
reclamou bastante, e após 
o apito final, os jogadores 
do Cuiabá se reuniram em 

volta do árbitro na saída de 
campo para reclamar.

O segundo foi pouco 
movimentado, o jogo caiu 
de rendimento. Aos 22’ 
Léo Salino foi ao gol do Lec 
determinado a abrir o pla-
car, mas Diogo Silva derru-
bou o jogador do Dourado 
e defendeu a bola, que no 
rebote encontrou Robinho 
e o goleiro fez a defesa no-
vamente, mandando pra 
escanteio.

O Cuiabá tentou come-
çar a fazer pressão, mas 
sem muito resultado. O 
primeiro gol da partida só 
veio aos  32’, quando Ga-
briel Passos enganou a de-
fesa do Dourado e jogou a 
bola direto na cabeça de 
Macena, que acertou o 
fundo do gol, abrindo o 
placar para o Luverden-
se e contabilizando seu 
quinto gol no campeona-
to, a partida se encerrou 
em 1 a 0 para o Luver-
dense.
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O placar só saiu do 0 a 0 quase no fim do jogo

Estão abertas desde 
ontem em Tangará da 
Serra as inscrições para 
a tradicional Corrida Ci-
dade de Tangará, evento 
este que contará com 
atletas não apenas do 
município, mas de todo 
o estado. O evento faz 
parte da programação 
dos 41 anos de Tangará. 
“Essa é uma competição 
tradicional e que eleva a 
participação dos nossos 
esportistas. A Corrida 
Cidade de Tangará en-
volve toda a comunida-
de de atletismo local e 
isso é fundamental para 
o desenvolvimento da 
atividade”, afirmou Be-
zerra.

A Corrida Cidade 
de Tangará foi realiza-
da pela última vez em 
2011, e era uma cobran-
ça constante por parte 
dos amantes do atletis-
mo.

A retomada da com-
petição foi definida após 
reunião no mês de feve-
reiro com o Prefeito Fá-
bio Martins Junqueira, 
Secretário Wellington 
Bezerra e ainda, repre-

sentantes da Associação 
Tangaraense de Atle-
tismo.  “A Secretaria de 
Esportes é parceira na 
realização de competi-
ções. Na condição de 
Secretário buscarei par-
cerias, atuarei em con-
formidade com o que o 
Prefeito Fábio Martins 
Junqueira, nos determi-
nou, dentro da legalida-
de, com transparência 
e criatividade, para não 

onerar o Poder Público”, 
acrescentou o Secretário 
de Esportes.

O Prefeito Fábio Jun-
queira parabenizou o 
Secretário pela inicia-
tiva e anunciou que a 
competição fará parte do 
calendário de eventos do 
aniversário da cidade.

O link para efetuar a 
inscrição é: www.morro
-mt.com.br/corrida-cida-
de-de-tangara.html

Ciclistas de Tangará 
da Serra participaram no 
final de semana em Vár-
zea Grande do Circuito 
Chapéu do Sol, even-
to este que contou com 
ciclistas renomados do 
estado de Mato Grosso. 
“Depois de alguns anos 
de equipe, tangaraenses 
ganhando o lugar mais 
alto, porém com atletas 
de outras cidade, um 
atleta de elite consegue 
pegar o primeiro colo-
cado na 1º Copa de ci-
clismo MT. E pra ficar 
melhor ainda, outro que 
também volta a figurar 
entre os melhores do es-
tado ficou com o 3, sen-
do eles Roger Miller que 
com um brilhante sprint 
final conseguiu chegar 
em segundo a frente de 
Lucas Rebeque de Rosá-
rio Oeste e Sinicleiton 
Canela com um grande 
esforço conseguiu o ter-
ceiro lugar. Além disso, 
fecharam o pódio os 
atletas Jean Arara e Ga-
briel ambos de Rondo-
nópolis”, disse Sidney 
Canela.

Outros atletas que 

também se destacaram 
foram Sidney Canela 
que deixou escapar o 
primeiro por milésimos 
de segundo pro atleta 
de Cuiabá Daniel Mo-
retti na categoria elite 
força livre Mtb, na más-
ter, Luiz Gomes numa 
arrancada muito forte 
fechou o terceiro lugar”, 

completou Canela, para-
benizando todos os atle-
tas pelo esforço e pelas 
conquistas.

Agradecimentos: Su-
ple Force,  Estrela Sport 
Bike,  Tangará Cred, 
Jet Máster, vereadores 
Rogério Silva e Vagner 
Constantino e ainda Dr 
Lidionei Siqueira.
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Diário da Serra

A corrida foi realizada pela última vez em 2011

A prova contou com ciclistas de todo o estado de Mato Grosso
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