
14ª edição da Copa Naza inicia 
neste final de semana

FUTEBOL DE BASE

SÉRIE B

Luverdense recebe 
“freguês” Ceará neste sábado

>Esportes06

O time que se sagrar 
campeão da 16ª Copa 

Naza levará para casa 
o Troféu Hélio Luidy 

Rodrigues. O nome é do 
jovem de 20 anos que 

faleceu em junho 
passado.

Inicia hoje em Tanga-
rá da Serra a 14ª Copa 
Naza de Futebol de Cam-
po. A competição conta-
rá com disputas nas ca-
tegorias sub-13 e sub-15. 
O evento já é tradição 
no esporte de base do 
município e nesta edi-
ção conta com o apoio 
do deputado estadual 
Saturnino Masson, da 
Secretaria Municipal de 
Esportes, dos deputados 
federais Rogério Silva e 
Adilton Sachetti e do ve-
reador Ademir Anibale.

“Teremos o total de 
oito equipes na cate-
goria 2002/2003 e sete 
equipes na categoria 
2004/2005. São as cinco 

escolinhas aqui da cida-
de, AABB, Real Tangará, 
Esmeralda/Califórnia, 
Aefex e o Operário mais 
o Esporte Clube União 
que é da Triângulo e o 
time de Nova Olímpia”, 
afirmou o organizador 
da competição, Jusce-
lino Miranda, que tam-
bém é coordenador das 
atividades do Operário 
Sport Clube.

A premiação dará ao 
terceiro colocado, me-
dalhas e uma bola; ao 
segundo, troféu, meda-
lhas e uma bola; e ao 
grande campeão, troféu, 
medalhas e duas bo-
las. A competição terá 
o jogo de abertura hoje, 
às 15h30, com a parti-
da entre Real Tangará X 
Operário, pela categoria 
2002/2003.

Amanhã, a bola vol-
ta a rolar a partir das 
07h30, pela categoria 
2004/2005 com o due-
lo entre Real Tangará X 
Nova Olímpia. Na se-
quência, mais duas par-
tidas acontecem pela 
categoria 2002/2003, 
sendo, Nova Olímpia X 

AABB/TCC e o confron-
to entre Aefex/Droga 
Max X Esporte Clube 
União, logo depois.

HOMENAGEM - O 
time que se sagrar cam-
peão da 16ª Copa Naza 
levará para casa o Troféu 

Hélio Luidy Rodrigues. 
O nome é do jovem de 
20 anos que faleceu em 
junho passado, devido a 
complicações causadas 
por um acidente ocorri-
do na rua 26, próximo a 
Feira do Produtor.

“O Hélio era ex-alu-
no nosso, treinou com 
a gente quando criança 
e estamos fazendo esta 
homenagem. O Operário 
Sport Clube em nome 
de seus atletas e dos 
pais, convida a todos 

para prestigiar a aber-
tura da competição, que 
iniciará às 15h00, com 
o jogo às 15h30. A pre-
sença de todos é mui-
to importante. Venham 
prestigiar nosso evento”, 
finalizou Juscelino.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Ano passado, o Real Tangará foi o grande campeão

O Luverdense re-
cebe neste sábado, às 
18 horas (horário de 
Mato Grosso), o Cea-
rá, pela 27ª rodada da 
série B do Campeona-
to Brasileiro. O Lec 
tem uma vantagem 
expressiva no duelo 
contra o time do nor-
deste. Ao todo foram 
7 jogos, com 4 vitórias 
dos mato-grossenses, 
1 dos cearenses e 2 
empates.

No Passo das Emas 
a “freguesia” é ainda 
maior. Foram 3 con-
frontos com 3 vitórias 
do Luverdense (Todas 
valendo pela série B 
do campeonato bra-
sileiro. 1x0 em 2014, 
3x0 em 20015 e 2x0 
em 2016). O Ceará 
nunca marcou um gol 
sequer no Passo das 
Emas.

O Luverdense não 
terá o volante Guly 
suspenso pelo 3º car-
tão amarelo. Já o Ceará 
não terá o zagueiro Luiz 
Otávio (que atuou pelo 
Luverdense de 2015 à 
2016), o lateral direito 
Tiago Cametá e o ata-
cante Élton, todos tam-
bém suspensos pelo 3º 
cartão amarelo.

CLASSIFICAÇÃO - 

O Ceará briga pelo aces-
so. Está na 5ª posição, 
com 42 pontos. 3 pontos 
atrás do 4º colocado Vila 
Nova. O Lec conseguiu 
sair da zona de rebaixa-
mento com a vitória na 
última rodada sobre 
o Brasil de Pelotas e 
agora está na 15ª posi-
ção, com 31 pontos, 2 
pontos acima da zona 
de rebaixamento.

>> Olhar Esportivo

Palmeiras e Santos 
fazem clássico

Cruzeiro recebe 
líder Corinthians

Acontece neste sábado, uma das parti-
das mais importantes da rodada do Cam-
peonato Brasileiro. Trata-se do clássico en-
tre Palmeiras X Santos, que será realizado 
no Allianz Parque, às 19h00 (de Brasília). O 
Santos é o vice-líder do campeonato, com 
44 pontos, 10 atrás do líder Corinthians. Já 
o Palmeiras está em 4º, com um ponto atrás 
do Santos, empatado com o Grêmio. As 
duas equipes almejam vencer e torcer por 
um tropeço corinthiano, para diminuirem 
a larga vantagem. No primeiro turno deste 
ano, deu Santos. Na ocasião, os meninos da 
Vila venceram por 1 a 0.

Ainda em ressaca pela conquista da 
Copa do Brasil, obtida na última quarta-
feira diante do Flamengo nos pênaltis, o 
Cruzeiro volta ao Mineirão para enfrentar 
o líder do Brasileirão, Corinthians. A par-
tida acontecerá neste domingo, às 16h00 
(de Brasília). O clube alvinegro vem de 
empate em 1 a 1 fora de casa diante do 
São Paulo e tem 10 pontos de vantagem 
para o vice-líder Santos. O Cruzeiro, por 
sua vez, venceu o Atlético Goianiense por 
2 a 1 fora de casa na rodada anterior. Com 
o título do meio de semana, a equipe asse-
gurou sua vaga na Libertadores de 2018.

Diário da Serra

Retrospecto do Lec contra o Ceará é amplamente favorável

>> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
SÁBADO - 30 DE SETEMBRO DE 2017


