
C&L/Digital Cópias é campeão 
da Copa Saturnino Masson

FUTSAL

SEMANA FARROUPILHA SÉRIE B

FÓRMULA 1 

Grenal de Bombacha 
foi atração no CTG

Luverdense perde 
e se complica na tabela

Vettel abandona na primeira 
volta, Hamilton vence

>Esportes06

Foram realizadas na 
noite da última sexta-
feira, 15, as partidas fi-
nais da Copa Saturnino 
Masson de Futsal, com-
petição organizada pelo 
desportista Claudemir 
Rosseno (Claudinho), 
que contou com o apoio 
da Secretaria Munici-
pal de Esportes. As par-
tidas aconteceram no 
Ginásio Douglas Poya-
ne, na Vila Olímpica 
Rei Pelé, que recebeu 
grande público.

Na primeira partida, 
o terceiro lugar da com-
petição foi disputado 
entre Areia São João/
Geral Peças X Via Mo-
tos. No tempo normal, 
a partida ficou empa-
tada em 4 a 4. Com o 
resultado, a disputa foi 
para os pênaltis. Nas 
cobranças, melhor para 

a Areia São João/Geral 
Peças, que venceu por 
3 a 2. 

A grande final acon-
teceu logo em segui-
da. Carlos e Leandro/
Digital Cópias X Hou-
se Construtora fizeram 
uma partida emocio-
nante e cheia de equilí-
brio. A House chegou a 
abrir 4 a 1 no marcador, 
mas a equipe da C&L foi 
buscar o placar e conse-
guiu igualar a vantagem, 
levando a disputa para 
a disputa das penalida-
des máximas. Nos tiros 
livres diretos, 4 para a 
C&L, 3 para a House. 

A competição contou 
com a participação de 24 
equipes. De acordo com 
Claudinho, a competi-
ção foi importante para 
movimentar a modalida-
de do futsal no período 
em que ocorreu.

“Isso é o esporte. Fi-
quei muito feliz pela 
quantidade de pessoas 

que se fizeram presen-
tes no ginásio, muitas 
famílias. Agradeço às 
equipes pelos grandes 
jogos, pelo respeito ao 
adversário e parabeni-
zo o time da C&L pelo 
título”, afirmou, ao des-
tacar que o atleta Sorin 
foi o artilheiro da com-
petição. Leandro, da 
C&L, foi o goleiro me-
nos vazado. 

Além do apoio da Se-
cretaria de Esportes, 
outros parceiros foram 
fundamentais na com-
petição.

“Agradeço ao Diário 
da Serra pelo espaço e 
aos nossos parceiros na 
realização desse cam-
peonato. Casa Sport, 
Pegada Calçados, Os-
valdo Souza Cestas Bá-
sicas, Art Cor, deputa-
do Saturnino Masson e 
a Secretaria Municipal 
de Esportes pelo espa-
ço”, concluiu Claudi-
nho.

A próxima compe-
tição organizada pelo 
desportista será um 
campeonato de fute-

bol society aberto que 
iniciará no mês de no-
vembro, voltado para 
os públicos masculino 

e feminino, com jogos 
no Campo da Vila Ho-
rizonte e outro, ainda a 
ser definido. 

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Time venceu House Construtora, nos pênaltis

Foi realizado no úl-
timo sábado, 16, no 
Centro de Tradições 
Gaúchas  (CTG) Alian-
ça da Serra, mais uma 
edição do tradicional 
Grenal de Bombacha. 
A atividade desportiva 
fez parte da programa-
ção da XXIX Semana 
Farroupilha, que vai 
até o próximo dia 20. 

A dupla de humo-
ristas Tchó e Beppi es-
teve no campo do CTG 
animando tanto os 
jogadores, quanto os 
que estavam do lado 
de fora do alambrado 
acompanhando a par-
tida. 

Com a bola rolan-
do, o placar foi magro. 
Trajando bombachas, 
os gremistas bateram 
os colorados apenas 
por 1 a 0. No entanto, 
o placar é o que menos 
importa, visto que a 
partida amistosa visa 

que se deixe um pouco 
de lado a rivalidade, 
para dar lugar à con-
fraternização entre os 
torcedores.

RIVALIDADE – 
Considerada uma das 
maiores rivalidades 
do futebol brasileiro 
e também mundial, o 
Grenal é um clássico 
disputado entre o Grê-
mio Foot-Ball Porto Ale-
grense e o Sport Club 

Internacional. As duas 
equipes gaúchas já se 
enfrentaram 412 vezes 
desde o ano de 1909. 
Foram 154 vitórias do 
Internacional, 130 em-
pates e 128 vitórias do 
Grêmio. Entre provo-
cações de parte a parte 
estão títulos, goleadas 
históricas e rebaixa-
mentos para a segun-
da divisão do campeo-
nato brasileiro.

O Vila Nova venceu o 
Luverdense por 2 a 1 no 
Estádio Serra Dourada na 
tarde deste sábado, 16.

Alan Mineiro do Vila 
Nova abriu o placar,  aos 
16 minutos do 1° tempo,  
Rafael Ratão chegou a 
empatar para o Luverden-

se aos 10 minutos do 2° 
tempo, mas Geovane sa-
cramentou o triunfo para 
o Vila Nova que jogou em 
casa, diante de 14.362 
pagantes no estádio, que 
com o resultado chega a 
42 pontos ficando na ter-
ceira colocação. 

Com a derrota, o Lu-
verdense permanece com 
27 pontos ocupando a 16º 

posição do Campeonato 
Brasileiro da Série B . Na 
próxima rodada, o Vila 
Nova viaja até Minas 
Gerias para enfrentar o 
vice-líder América-MG 
e o Luverdense rece-
be, no Estádio Passo das 
Emas, o Oeste para tentar 
fugir da zona de rebaixa-
mento que já começa a 
incomodar.

Na manhã deste do-
mingo foi realizado o 
Grande Prêmio de Cinga-
pura, 14ª etapa da tempo-
rada de 2017 da Fórmula 
1. Após largar na quinta 
colocação, Lewis Hamil-
ton fez uma corrida sem 
erros e liderou pratica-
mente de ponta a ponta, 

aumentando ainda mais 
sua vantagem na lideran-
ça do Mundial.

A segunda colocação 
ficou com Daniel Ricciar-
do, da Red Bull, que não 
conseguiu pressionar o 
britânico pela liderança 
da prova. Completou o 
pódio o outro piloto da 
Mercedes, Valtteri Bot-
tas, que fez uma corrida 
tranquila. Já Felipe Massa 

seguiu vendo a Williams 
com baixo rendimento 
em Marina Bay. Assim, o 
brasileiro foi apenas o 11º.

Na largada, Sebastian 
Vettel, Kimi Raikkonen e 
Max Verstappen se envol-
veram em um acidente e 
os três acabaram abando-
nando a prova. Com o re-
sultado, Hamilton aparece 
com 263 pontos, 28 a mais 
do que Vettel.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

>>  Cenário MT

>> Gazeta Esportiva

Diário da Serra

Jogo amistoso foi vencido pelos gremistas, por 1 a 0

>> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
SEGUNDA-FEIRA - 18 DE SETEMBRO DE 2017


