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Torneio Saturnino Masson 
é realizado com sucesso

Cuiabá Arsenal joga dia
21 na Arena Pantanal

Marquinhos será o capitão 
do Brasil contra o Chile
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Tangará da Serra foi 
muito bem representa-
da na Copa Sapezal de 
Futebol de Base. Operá-
rio Sport Clube, Aefex 
e Real Tangará foram as 
equipes que se dirigiram 
até a cidade localizada 
a 288 Km do município 
tangaraense.

O Operário de Jusce-
lino Almeida voltou de 
Sapezal com quatro jo-
gos disputados na cate-
goria sub-15. A equipe 
obteve duas vitórias, um 
empate e uma derrota.

“Nossos agradecimen-
tos ao senhor Jedson Za-
nesco que me emprestou 
parte dos seus alunos 
e também os parceiros, 
Deputado Estadual Sa-
turnino Masson, Sargen-
to Ojeda, Rafael Alves, 
Oeliton Carvalho e Cle-

ber Ojeda que colabora-
ram com a alimentação. 
Agradecemos também 
aos pais e ao Xiruca pela 
parceria com o aluguel 
do ônibus”, declarou 
Juscelino.

O Real Tangará viajou 
com as equipes nas ca-
tegorias sub-12, sub-14 
e sub 15. Destaque para 
o sub-14, que somou 
10 pontos, sendo três 
vitórias e um empate, 
alcançando assim, o vi-
ce-campeonato na cate-
goria.

“Fizemos a mesma 
pontuação do campeão, 
porém, perdemos no 
critério de desempate 
que foi menor número 
de gols sofridos. Nós 
sofremos 4 e Sapezal 3. 
Agradecemos aos atle-
tas e também aos pais 
sempre pelo apoio e 
confiança”, afirmou o 
treinador Sasá.

Já a Associação Espor-

tiva de Futebol Escoli-
nha do Xiruca (Aefex) 
conquistou o título com 
o time A e o vice cam-
peonato com a equipe 
B, na categoria sub- 12. 
O time vem de grandes 
resultados no ano de 
2017 somando títulos 
em diversas categorias 
na Copa Futuro de Tan-
gará, Festival Munici-
pal de Futebol Society, 
Copa Regional de Barra 
do Bugres e agora, Copa 
Sapezal de Futebol de 
Base.

“Como presidente da 
Aefex é ótimo ver o tra-
balho deles dando resul-
tado, especialmente o 
Lucas que é meu filho e 
desde os quatro aninhos 
de idade me acompanha 
na beira dos campos. A 
partir do ano passado 
ele começou a tomar 
conta dessa categoria 
e, particularmente, fico 
feliz em ver meu filho 

dando certo”, pontuou 
Aires Beraldo, popular 
Xiruca, responsável pela 
equipe, ao agradecer aos 
pais pela confiança.

“Foi um campeonato 
excelente, com organiza-
ção ótima. Agradecemos 
aos pais em deixar os fi-
lhos. Disputamos o sub-

12, mas fomos com um 
time de 10 e outro de 11 
anos. Os pais liberaram 
essas crianças e agrade-
cemos”, concluiu.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Tangará conseguiu título com Aefex e vice com Real Tangará

Foi realizado no úl-
timo final de semana 
em Tangará da Serra o 
Torneio Saturnino Mas-
son de Futebol Society 
e Truco. As competições 
iniciaram ainda no sá-
bado, 07, com a partici-
pação de 30 equipes no 
futebol, com realização 
dos jogos no campo do 
Litrão Esporte Clube.

O campeão só foi co-
nhecido nas últimas ho-
ras de domingo, 08, uma 
vez que todas as partidas 
tiveram dois tempos de 
10 minutos, com início 
pela manhã e encerra-
mento à noite. O grande 
vencedor foi o CFC, de 
Campo Novo do Parecis, 
que levou para casa R$ 
3.000,00 em dinheiro.

No truco, a dupla 
campeã foi Aloisio e 
Marquinho, que fatura-
ram R$ 500,00. Um dos 
organizadores, Claudi-
nho Rosseno, afirmou 
que o torneio deve  me-

lhorar ainda mais na 
próxima edição.

“Apesar de acabar 
tarde, o pessoal saiu fe-
liz. Foi gratificante ver a 
alegria que pudemos dar 
a todos que estiveram lá 
presentes, de todas as 
equipes”, disse.

“Gostaria de agrade-
cer a todos que participa-
ram diretamente e indi-

retamente deste evento 
e aos nossos apoiadores. 
Lups esportes, Drogaria 
Bem Estar, Alimentos 
Masson, Droga Max e 
ao Deputado Estadual 
Saturnino Masson, sem 
vocês seria difícil fazer 
este evento”, finalizou 
Carlos Henrique Ladeia 
(Banana), também orga-
nizador.

A assessoria de im-
prensa do Cuiabá Ar-
senal confirmou que o 
duelo de quartas de final 
do Brasileiro de F.A con-
tra o Tubarões do Cer-
rado-DF, será na Arena 
Pantanal.

O duelo será realiza-
do no dia 21 deste mês, 
com início às 15h. Os 

ingressos (setor oeste) 
começam a ser vendidos 
por R$ 40 (inteira) e R$ 
20 (meia ou antecipa-
do), nesta quarta-feira, 
11, na Doctor Feet Goia-
beiras Shopping e nas 
livrarias Janina. Crian-
ças até 12 anos entram 
de graça.

O confronto tam-
bém é válido pela final 
da Conferência Centro
-Oeste de Futebol Ame-

ricano. No último fim de 
semana, o Arsenal bateu 
os Coyotes por 40 a 12, 
enquanto que os Tuba-
rões aplicaram 32 a 13 
no Goiânia Rednecks.

O campeão do Cen-
tro-Oeste enfrentará o 
vencedor do Nordeste na 
semifinal do Campeo-
nato Brasileiro. Por lá, a 
disputa será entre João 
Pessoa Espectros e Ceará 
Caçadores.

O zagueiro Marqui-
nhos será o capitão da 
seleção brasileira no seu 
último compromisso pe-
las Eliminatórias Sul-A-
mericanas para a Copa 
do Mundo de 2018, o 
duelo com o Chile, nesta 
terça-feira, às 20h30, no 
Allianz Parque. Foi o que 

confirmou a CBF nesta 
segunda, na véspera do 
confronto, o que significa 
que Tite vai seguir man-
tendo o rodízio entre os 
jogadores em relação ao 
uso da braçadeira.

Marquinhos está de 
volta ao time titular 
do Brasil após iniciar 
o duelo com a Bolívia, 
em La Paz, no banco de 
reservas. Naquela opor-

tunidade, ele precisou 
entrar em campo ain-
da durante o primeiro 
tempo do empate, pois 
Thiago Silva, o seu 
substituto, se lesionou 
- posteriormente, ele foi 
cortado do duelo com 
o Chile. Agora, então, 
Marquinhos retorna ao 
time ao lado de Miranda 
na zaga e também com a 
braçadeira de capitão.
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