
Luverdense para em Rodolfo e não 
sai do zero contra o Oeste
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Secretaria abre inscrições para 
Jogos dos Servidores Municipais

Delegação de Tangará 
conquista 29 medalhas em Sinop

Tite chama Alexsandro para vaga 
de Marcelo
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O Luverdense ten-
tou de perto, de longe, 
colocado e no chute 
forte, mas parou na 
noite inspirada do go-
leiro Rodolfo, garantiu 
o 0 a 0 entre o LEC e 
o seu time, o Oeste. O 
duelo entre as equipes 
foi disputado na noi-
te de sexta-feira, pela 
25ª rodada da Série B 
do Campeonato Brasi-
leiro, no estádio Passo 
das Emas, em Lucas do 
Rio Verde. A igualda-
de não muda o cenário 
das duas equipes na 
competição e ainda 
aumenta para cinco o 
número de partidas in-
victas do Rubrão neste 
segundo turno.

A igualdade foi boa 
para o Oeste, que per-
manece na briga pelo 
G-4. O time de Barue-

ri tem agora 38 pon-
tos, permanecendo 
na sétima colocação. 
O Luverdense foi aos 
28 pontos e é o 16º, 
primeiro time fora da 
degola. A posição do 
LEC, no entanto, pode 
mudar, já que o com-
plemento da rodada 
acontece neste sábado.

Luverdense e Oeste 
não têm muito tempo 
para descansar. A pró-
xima terça-feira, pela 
segundona, já na ter-
ça-feira. O LEC encara 
uma longa viagem para 
enfrentar o Brasil de 
Pelotas, às 19h15, no 
estádio Bento Freitas, 
no interior Gaúcho. 
Mais tarde, às 20h30, 
o Oeste pega o Londri-
na, na Arena Barueri, 
em Barueri, às 20h30.

O JOGO - s primeiras 
chances de perigo fo-
ram do Oeste, que qua-
se marcou na infelici-
dade do goleiro Diogo 

Silva. Lídio bateu de 
fora da área, a bola 
quicou na pequena 
área e quase enganou 
o arqueiro do LEC. A 
jogada parece ter acor-
dado o Luverdense, 
que passou a dominar 
não só a posse, como 
as ações ofensivas e 
quase abriu o placar 
com Roni e Sérgio 
Mota, que deram tra-
balho ao setor defensi-
vo do Rubrão. O gran-
de nome da primeira 
etapa foi Rodolfo, com 
pelo menos três defe-
sas difíceis.

Embora o Luverden-
se continuasse com 
mais posse e ofensivo, 
o goleiro Rodolfo tra-
balhou bem menos na 
segunda etapa. Com a 
marcação mais firme, 
o Oeste não permitiu 
muitas finalizações, 
mas também não fez o 
seu jogo tradicional de 
contra-ataque, erran-

do muitos passes. No 
finalzinho, o LEC foi 
para o tudo ou nada, 
mas acabou se desor-

ganizando, enquanto 
o Rubrão desperdi-
çou sua única chance 
quando Jheimy não 

conseguiu completar 
cruzamento aos 47 da 
segunda etapa. Fim de 
jogo, nada no placar.
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Goleiro tem noite inspirada e fecha o gol na primeira etapa

A Secretaria Municipal 
de Esportes de Tangará da 
Serra torna aberta as ins-
crições para os Jogos dos 
Servidores Públicos Muni-
cipais de 2017. O período 
para os interessados efe-
tuarem seus ingressos nas 
disputas termina  em 06 de 
outubro.

Neste ano, a competi-
ção movimentará seis mo-
dalidades coletivas (Futsal, 
voleibol, basquetebol de 
trio, futebol society, vô-
lei de areia e truco) e seis 
modalidades individuais 
(Atletismo, Corrida - 5 mil 
metros masculino e 3 mil 
metros feminino - tênis de 
mesa, badminton, ciclis-
mo e natação).

De acordo com o secre-
tário municipal de espor-
tes de Tangará da Serra, 
Wellington Bezerra, a vol-
ta dos jogos atende a um 
dos desejos dos servidores 
públicos do município.

“Estamos voltando a 
realizar os Jogos dos Ser-

vidores Públicos Muni-
cipais, até porque é um 
pedido deles. Nós vamos 
estar trabalhando no sen-
tido de que os servidores 
também tenham dispo-
nibilizadas através da 
Secretaria Municipal de 
Esportes, atividades de la-
zer para sua qualidade de 

vida”, argumenta Bezerra 
ao convocar os servidores 
a se inscreverem.   

“Esperamos que haja a 
participação maciça dos 
servidores, em virtude 
que é um desejo deles que 
os jogos sejam realizados 
e nós vamos fazê-lo esse 
ano”, completou.

Tangará da Serra ob-
teve grande destaque na 
etapa do Campeonato 
Estadual de Atletismo 
Sub-14 e Sub-16, reali-
zado no município de 
Sinop neste final de se-
mana.     

Ao todo, a delegação 
tangaraense conquistou 
29 medalhas, sendo 6 

de bronze, 15 de prata e 
8 de ouro. Os resultados 
expressivos começam 
a mostrar o trabalho de 
Nelson Carlos Ferreira 
Junior.

Com participação em 
duas  Olimpíadas, o téc-
nico  foi quem chefiou 
a delegação no norte do 
estado. Recentemente, 
Nelson iniciou treina-
mentos na modalidade 
em Tangará com um 

trabalho de descoberta 
de atletas em potencial.

É válido ressaltar 
que Tangará da Serra 
ficou com o segundo 
lugar na classificação 
geral, atrás apenas do 
município de Sorriso. 
Participaram também 
da etapa delegações de 
Peixoto de Azevedo, 
Marcelândia, Ipiranga 
do Norte e a dona da 
casa, Sinop.  

O lateral esquerdo Alex 
Sandro, da Juventus da Itá-
lia, foi convocado pelo téc-
nico Tite para os últimos 
jogos da seleção brasileira 
nas Eliminatórias para a 
Copa do Mundo da Rússia, 
informou a Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) 
nesta sexta-feira.

Ele ocupará a vaga de 
Marcelo, do Real Madrid, 
que foi cortado por motivo 
de lesão muscular.

“O Real Madrid foi 
muito solícito e enviou os 
exames realizados pelo 
Marcelo. Após analisar-
mos, ficou clara a necessi-
dade de uma recuperação 
maior, o que impede sua 
participação nos próxi-
mos jogos”, disse o mé-

dico da seleção Rodrigo 
Lasmar.

O Brasil, que lidera as 
Eliminatórias Sul-Ame-
ricanas e já está classifi-
cado para o Mundial, en-
frentará a Bolívia no dia 
5 de outubro, em La Paz, 
e encerrará a participação 
no torneio classificatório 
diante do Chile, no dia 10, 
no Allianz Parque em São 
Paulo.
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Corrida de rua será uma das modalidades em disputa
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