
Circuito de tênis tem período 
de inscrições aberto para torneio

EM SINOP

COPA VERDE NA JUSTIÇA

Luverdense vence RSC por 2 a 1 
e sai em vantagem na semifinal

Pedido de liminar é negado e Aron 
Dresh assume presidência da FMF

>Esportes06

O Circuito Estadual de 
Tênis está com o perío-
do de inscrições aberto 
para a 3ª etapa, até 16 
de abril, nas categorias 
de Classes e Infanto-ju-
venil, torneio que ocor-
rerá de 20 a 23 de abril, 
no Sinop Tênis Clube, 
em Sinop. As inscrições 
podem ser feitas via 
site da federação (www.
tenismatogrosso.com.
br) ou com o clube. O 
Sinop Tênis Clube fica 
localizado na Avenida 
André Antônio Maggi, 
nº 3715, no Loteamen-
to Vilagge, em Sinop, 
e o telefone de contato 
é (66) 3532-1504. Mais 
informações podem ser 
adquiridas com o pró-
prio clube.

De acordo com o pre-
sidente da Federação 
Mato-grossense de Tê-

nis (FMTT), Rivaldo 
Barbosa, o município 
de Sinop sediará duas 
etapas da competição. 
Conforme calendário da 
instituição, além da 3ª 
fase de 20 a 23 de abril, 
ainda fará a 8ª etapa, de 
13 a 17 de setembro, no 
mesmo clube. Segun-
do Barbosa, a conheci-
da “Capital do Nortão” 
é uma das mais fortes 
praças do tênis do es-
tado. Tendo um dos “fi-
lhos”, Márvin Spiering 
em disputas internacio-
nais de Futures.

“Sinop é uma cidade 
formadora de bons te-
nistas e parceira sólida 
da federação e do Cir-
cuito Estadual de Tênis. 
Eles sediaram duas eta-
pas em 2015, duas em 
2016 e sediarão mais 
duas neste ano. Todos 
estão convidados para 
competir ou assistir os 
jogos. O Sinop Tênis 

Clube tem 9.050m² de 
área, seis quadras de sai-
bro, serviço de assistên-
cia de quadras, lancho-
nete, bar, loja de artigos 
esportivos e playground 
infantil”, convida o pre-
sidente, Rivaldo Barbo-
sa.

Contexto
O Circuito Estadual de 

Tênis tem programadas 
doze etapas para a tem-
porada 201

7. A primeira delas 
teve parte realizada entre 
15 e 19 de março, mas, 
devido à fortes chuvas, 
teve as finais concluídas 
em 25 de março. E a se-
gunda etapa, que deve-
ria ter ocorrido de 05 a 
09 de abril, no Caiçara 
Tênis Clube, em Rondo-
nópolis, foi prorrogada 
devido à adequações nas 
quadras. Será remarcada 
para uma nova data en-
tre fim de junho e início 
de agosto.
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Etapa acontece no Sinop Tênis Clube e inscrições podem ser feitas pelo site

Longe de casa, da tor-
cida e do campo de cos-
tume, Rondoniense e Lu-
verdense se enfrentaram 
pela primeira disputa da 
semifinal da Copa Verde. 
O jogo foi realizado na tar-
de do último sábado, 15, 
na Arena da Floresta, no 
Acre, e terminou em 2 a 1 
para o visitante.

Com o resultado, o 
time do Mato Grosso vai 
para o jogo de volta com 
a vantagem de um gol. A 
próxima disputa está mar-
cada para o dia 20 de abril, 
às 20h30 (de Brasília) no 
Passo das Emas.

A disputa teve início 
com o sol forte no céu, e 
o Luverdense com maior 
posse, mostrando que 
queria dominar o ritmo 
do jogo, mas sem conse-
guir passar pela zaga do 
Rondoniense. Ainda nos 
primeiros minutos, o RSC 
conseguiu se organizar e 
tentava chegar ao gol, mas 
com finalizações mal su-
cedidas. Aos 14 minutos 
Ricardo aproveitou uma 
folga e encaixou no ângu-
lo do goleiro Biro. Aos 26, 
foi a vez de Bágio receber 

na cara do gol e aumentar 
a distância no placar.

Aos 42 minutos de 
jogo, Diogo Sodré foi ten-
tar recuperar a posse para 
o time do Mato Grosso 
mas foi ao chão, recla-
mando de dor e pedindo 
por atendimento médico. 
Com suspeita de ter que-
brado o tornozelo, foi leva-
do na ambulância para o 
hospital, sendo substituí-
do por Cazú. Com o jogo 
paralisado, aguardando o 
retorno da ambulância, o 
primeiro tempo teve apro-

ximadamente 1h20.
Na volta do intervalo o 

Rondoniense se mostrou 
mais organizado, com 
mais tentativas de finali-
zações, paradas pela zaga 
do Luverdense ou pelo 
goleiro Diogo. A equipe 
mandante ainda teve três 
chances de marcar, mas 
a bola parecia não querer 
encontrar o caminho do 
gol. Aos 31 minutos, Care-
ca aproveitou uma sobra 
e diminuiu a distância no 
placar. Rondoniense 1 x 2 
Luverdense.

A juíza Tatiana Co-
lombo da 6º vara cível 
de Cuiabá negou o pe-
dido de liminar, que a 
chapa de João Carlos 
de Oliveira, derrotada 
nas eleições da Federa-
ção Mato-grossense de 
Futebol (FMF), reque-
reu para tentar anular 
o pleito ocorrido no dia 
16 de março. Por 22 vo-
tos a 15 a chapa “Reno-
vação”, presidida pelo 
ex-presidente do Cuia-
bá Aron Dresch, foi de-
clarada vitoriosa.

Segundo a decisão 
provisória da magistra-
da, a tutela de urgên-
cia pode ser concedida 
caso seja evidenciado 
risco ao resultado do 
processo eleitoral. Para 
ela, a Assembleia Geral 
tinha competência para 
analisar todo o proces-
so.

O pedido da liminar 
foi baseado na nulida-
de da eleição porque 
a Comissão Eleitoral, 
que foi nomeada pelo 
presidente João Carlos 
de Oliveira, havia inde-
ferido um dia antes do 

pleito a candidatura da 
chapa encabeçada por 
Aron Dresh. Os advoga-
dos do Aron entraram 
com o recurso, que foi 
analisada pela Assem-
bleia Geral e aprova-
da. Logo depois houve 
a eleição e a chapa da 
oposição foi eleita por 
maioria de votos.

“A Assembleia Geral 
possuía competência 
suficiente para reformar 
a decisão da Comissão 
Eleitoral, não vislumbro 
a suposta nulidade de 

que a Assembleia Geral 
não poderia analisar o 
pedido”, afirmou Tatia-
na em sua decisão.

A audiência de con-
ciliação foi marcada 
para o dia 10 de julho, 
porém os advogados 
da chapa vencedora já 
preparam a defesa para 
garantir o processo elei-
toral, que elegeu Aron 
Dresch para o mandato 
de quatro anos à frente 
da FMF. O novo presi-
dente assume no dia 26 
de maio.
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Diário da Serra

Jogo de ida da semifinal foi realizado na tarde do último sábado Decisão da juíza Tatiana Colombo sobre pedido de liminar
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