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Copa AABB de Futebol Master 
chega as quartas de final

Hamilton vence no Japão 
e se aproxima do título

Guilherme Porto leva 
o ouro em Santiago
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Um jogo digno de ti-
mes que lutam contra 
o rebaixamento, com 
muita entrega, mas 
pouca qualidade téc-
nica. Mesmo assim, o 
Luverdense dominou o 
Figueirense durante os 
90 minutos e saiu de 
campo com os três pon-
tos e fora da zona da 
degola da Segundona. 
Com gols de Paulinho, 
no primeiro tempo, e 
Rafael Ratão e Alfredo, 
no segundo, o time da 
casa venceu a partida 
por 3 a 0. O resultado 
empurrou o Figueira 
novamente para o Z-4.

Com a vitória, o Lu-
verdense chega aos 34 
pontos e ultrapassa o 
Figueirense, que tem 
32, e empurra os catari-
nenses para o Z-4. Ago-

ra, o LEC está na 16ª 
colocação na tabela de 
classificação, enquanto 
o Figueira está em 17º.

Luverdense e Figuei-
rense só voltam a jogar 
no próximo sábado, às 
16h30 (de Brasília). Os 
mato-grossenses viajam 
para Belo Horizonte, 
onde encaram o Amé-
rica-MG, no Indepen-
dência. Os catarinenses 
jogam em casa, no Or-
lando Scarpelli, contra 
o Santa Cruz.

O primeiro tempo 
foi de domínio do Lu-
verdense, que acabou 
coroado com o gol mar-
cado por Paulinho, aos 
34 minutos. O lateral 
recebeu cruzamento de 
escanteio e cabeceou 
no cantinho para abrir 
o placar. Antes, o time 
de Mato Grosso já havia 
chegado com perigo em 
chutes de Sérgio Mota 
e em uma cabeçada de 

Rafael Silva. O Figuei-
rense pouco assustou. 
As melhores chances 
vieram de bola parada, 
mas nenhuma com pe-
rigo para a meta de Dio-
go Silva.

Precisando do resul-
tado para não voltar 
para o Z-4, o Figueiren-
se se abriu em busca do 
empate. O Luverdense 
aproveitou os espa-
ços, e o segundo tem-
po seguiu o script do 
primeiro, com o time 
da casa pressionando 
os visitantes. Após re-
ceber livre dentro da 
área, Rafael Ratão cor-
tou a marcação e finali-
zou com capricho para 
ampliar. O Alvinegro 
sentiu o baque. Logo 
na sequência, Alfredo 
recebeu na entrada da 
área e bateu cruzado 
para decretar a vitória 
do LEC. Final de parti-
da, 3 a 0.

Além do confronto 
diante do América-MG 
fora de casa no próxi-
mo dia 14, o time ma-
to-grossense fechará 

o mês de outubro com 
duelos diante do Pay-
sandu em casa no dia 
17; Goiás, também no 
Passo das Emas no pró-

ximo dia 21 e Santa 
Cruz, no Arruda, no dia 
28. A sequência é vista 
como fundamental pela 
comissão técnica.
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Luverdense dominou o Figueirense e venceu por 3 a 0

A Copa AABB de 
Futebol Society Master 
teve sua fase de grupos 
concluída. A partida 
que definiu a última 
vaga para as quartas de 
final da competição foi 
realizada no último sá-
bado, 07, no campo da 
Associação Atlética do 
Banco do Brasil.

Na ocasião, após ro-
dada realizada no últi-
mo sábado, a Bio Farma 
venceu o time de Cam-
po Novo, mas não al-
cançou saldo suficiente 
para se classificar.

“Quem foi prestigiar 
o último jogo da fase 
de classificação viu a 
melhor partida da com-
petição até o momento: 
Campo Novo 03 X 04 
Bio Farma. Foi um jo-
gão! Apesar da vitória, 
a Bio Farma não conse-
guiu fazer o saldo que 
precisava para classifi-
car, ficando classifica-
dos na chave D, Cam-

po Novo e Bem Estar, 
ambos com 6 pontos, 
mesmos pontos do time 
da Bio Farma, mas com 
menos gols sofridos”, 
afirmou o coordenador 
da competição, Diones 
Silveira.

CONFRONTOS – As 
quartas de final serão 
disputadas entre: Fa-
zendas Verde Cana (1º) 

X 100% Negro Elite Car 
(8º), Drogaria Bem Es-
tar (2º) X Litrão Espor-
te Clube (7º); Campo 
Novo (3º) X Santa Lu-
cia (6º)

100% Negro Brilhan-
te (4º) X Droga Max 
(5º). As datas, locais e 
horário dos jogos serão 
informados ao longo da 
semana.

Lewis Hamilton está 
a um passo do quarto 
título na Fórmula 1. 
Neste domingo, 08, o 
inglês liderou de ponta 
a ponta o Grande Prê-
mio do Japão e contou 
com o abandono de 
Sebastian Vettel para 
ficar muito próximo 
da taça. O brasileiro 

Felipe Massa fechou a 
prova na 10ª posição.

A vitória levou Ha-
milton aos 306 pontos 
no Mundial de Pilotos. 
Sem pontuar por cau-
sa do abandono, Se-
bastian Vettel estacio-
nou nos 247 pontos. 
Faltando apenas qua-
tro provas para o final 
da temporada, Hamil-
ton pode ser campeão 
já na próxima prova, 

em Austin (EUA). Para 
isso, o inglês precisará 
fazer 16 pontos a mais 
que Vettel e quatro a 
mais que Valtteri Bot-
tas.

Max Verstappen e 
Daniel Ricciardo, am-
bos da Red Bull, com-
pletaram o pódio do 
Grande Prêmio do Ja-
pão, na segunda e ter-
ceira colocação, res-
pectivamente.

O mato-grossense 
Guilherme Porto levou 
o ouro nos Jogos Sul-a-
mericanos de Santiago, 
Chile, no fim da noite 
desta sexta-feira, 06. Gui 
disputou na luta olímpi-
ca (estilo Greco-Roma-
no), categoria até 58kg, 
e venceu dois combates 

para levar a medalha pra 
casa.

O lutador foi benefi-
ciado pelo sorteio, que o 
colocou diretamente nas 
semifinais. O primeiro 
oponente foi o venezue-
lano Yender Visbal, con-
tra o qual Gui venceu 
por 3 a 1. Na grande fi-
nal o placar se repetiu, 
dessa vez contra o co-
lombiano Victor Vergel.

“Feliz por mais uma 
conquista e por me man-
ter invicto na luta Gre-
co-Romana. Um pouco 
decepcionado pela ma-
neira que lutei e alguns 
erros que cometi, mas 
agora é treinar o dobro 
e ajustar alguns detalhes 
para as próximas com-
petições internacionais”, 
comentou o jovem de 14 
anos.
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