
Argentina tem 63% de risco 
de ficar fora da Copa da Rússia
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Luverdense tem decisão 
contra o Figueira neste sábado

Comercial X Pioneiros farão 
a final do Cinquentinha

Seleção de futsal fará dois 
amistosos em Mato Grosso

>Esportes06

O empate em 0 a 0 
com o Peru complicou 
as chances da Argentina 
para ir à Copa do Mun-
do, colocando pressão 
sobre a equipe de Jorge 
Sampaoli para a roda-
da final do torneio, 
quando enfrentará o 
Equador na altitude de 
Quito. De acordo com 
estatísticas da Fun-
dação Getúlio Vargas 
(FGV), os hermanos 
têm 63% de chances 
de ficar fora do próxi-
mo Mundial (terminar 
abaixo do quinto lu-
gar nas Eliminatórias), 
um número que pode 
assustar os torcedo-
res. Entretanto, com a 
tabela do torneio “em-
bolada”, os argentinos 
podem ir à repescagem 

até mesmo com uma 
derrota.

Uma vitória simples 
contra o Equador leva 
a Argentina ao menos 
para o quinto lugar, na 
zona de repescagem da 
Copa do Mundo, que 
será disputada contra 
a Nova Zelândia. No 
entanto, o resultado 
ainda pode colocar os 
argentinos direto no 
Mundial.

Com um empate, a 
Argentina iria aos 26 
pontos e, no máximo, 
conseguiria uma vaga 
na repescagem. Para 
isso, precisa que dois 
resultados de três pos-
síveis aconteçam: Peru 
perder para a Colômbia, 
em Lima; Paraguai não 
vencer a Venezuela, em 
Assunção; Chile perder 
por mais de um gol para 
o Brasil. Se dois desses 
resultados não aconte-

cerem, a Argentina fica 
fora da Copa do Mundo 
com um empate.

A Argentina tem chan-
ces de ficar na quinta 
colocação, a zona da 
repescagem, até mesmo 
se for derrotada diante 
do Equador. Para isso, 
precisa de outros dois 
resultados combinados: 
uma derrota do Peru por 
maior diferença de gols 
do que o seu próprio re-
vés e um empate ou der-
rota do Paraguai diante 
da Venezuela.

Uma derrota do Brasil 
para o Chile realmente 
não vai ajudar muito a 
Argentina. Mas, ainda 
assim, eles têm chances 
de classificação.

Se vencerem o Equa-
dor, vão ao menos para 
a zona de repescagem. 
E, caso Peru e Colôm-
bia empatem ou os pe-
ruanos vençam por um 

saldo menor que os argen-
tinos, os hermanos vão di-
reto ao Mundial.

No caso de um empate da 

Argentina com o Equador 
e vitória do Chile sobre o 
Brasil, os argentinos ficam 
na torcida de uma vitória 

da Colômbia sobre o Peru 
e um tropeço do Paraguai 
diante da Venezuela 
para ir à repesacagem.
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Argentina precisa vencer para ir ao menos à repescagem

O Luverdense Espor-
te Clube enfrenta o Fi-
gueirense neste sábado, 
07, no estádio Passo das 
Emas, às 18h (de MT), 
em ‘duelo de desespe-
rados’. Os catarinenses 
ocupam a 15ª posição 
da Série B com 32 pon-
tos, enquanto que o Lec 
está em 17º, na zona de 
rebaixamento, um pon-
to abaixo.

Para o diretor de fu-
tebol Maico Gaúcho, o 
jogo será como uma fi-
nal de campeonato.

“Já há algumas parti-
das tratamos todo jogo 
como uma decisão. A 
proximidade na tabela 
dá um peso ainda maior 
para este sábado”, expli-
ca.

Perguntado sobre a 
disputa do Verdão do 
Norte contra times tra-
dicionais do futebol 
brasileiro, como: Náu-
tico, Santa Cruz, Goiás 
e Figueirense; Maico 

Gaúcho revelou apenas 
uma preocupação.

“Ter tantas equipes 
grandes lutando contra 
o rebaixamento pode ser 
um complicador a mais 
pra nós, esperamos que 
a arbitragem não sinta 
a pressão e atue da me-
lhor forma possível nes-
sa reta final”, pontou o 
diretor.

O momento do Fi-
gueirense é um pouco 
melhor na Série B, pois 
dos últimos 15 pontos 
disputados, o Alvine-
gro fez oito, enquanto 
que os mato-grossenses 
fizeram apenas quatro. 
No primeiro turno, en-
tretanto, o Luverdense 
saiu vitorioso por 3 a 2 
no Orlando Scarpelli.

O Campo Society do 
Módulo Esportivo re-
cebeu na noite da últi-
ma quinta-feira, 05, as 
duas partidas válidas 
pela fase semifinal da 
2ª Copa Tangará de Fu-
tebol Society, a popu-
lar Copa Cinquentinha 
da modalidade, que é 
destinada a atletas nas-

cidos no ano de 1967.
Na primeira semi-

final, o Litrão Espor-
te Clube enfrentou a 
equipe do Comercial. 
Num jogo disputado, 
quem se deu melhor 
foi a equipe do Comer-
cial, que saiu de campo 
com vitória por 3 a 1.

O segundo jogo da 
noite colocou frente a 
frente os times do Pio-
neiros e da Droga Max. 

A partida foi marcada 
pela chuva de gols: seis 
no total. Melhor para o 
Pioneiros, que venceu 
por 4 a 2.

Os resultados carim-
baram o passaporte das 
equipes para a grande 
final, que será reali-
zada na próxima ter-
ça-feira, 10, às 20h00, 
também no campo so-
ciety do Módulo Espor-
tivo.

A seleção brasilei-
ra de futsal anunciou 
que fará dois amistosos 
contra a seleção da Cos-
ta Rica. Os dois duelos 
serão em solo mato-
grossense, em 17 de no-
vembro, às 19h15, no 
Ginásio Municipal de 
Campo Verde e no dia 

19, às 13h, no Ginásio 
da UFMT, em Cuiabá. 
Os eventos são realiza-
ção da Federação Ma-
to-grossense de Futsal 
(FMFS).

Ainda não há data 
definida para a convoca-
ção do técnico Marqui-
nhos Xavier. A última 
vez que Brasil e Costa 
Rica se enfrentaram foi 
em 2013, também para 

uma série de dois amis-
tosos. Na oportunidade, 
os brasileiros saíram vi-
toriosos por 3 a 0 e 4 a 1.

Recentemente, o Bra-
sil venceu uma série de 
dois amistosos contra o 
Uruguai. Depois disso, a 
Seleção disputou a Liga 
Sul-Americana da mo-
dalidade, conquistando 
o título do Zonal Norte 
da competição.
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Diário da Serra

Equipes se enfrentam hoje às 18 horas, no Passo das Emas
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