
Inglaterra elimina Brasil na 
semifinal do Mundial Sub-17

NÃO DEU

INTER ESTILOS NATAÇÃO

Atletas representam Campo 
Novo em campeonato de Karatê

Pepeu leva 3 ouros no
Torneio Centro Oeste

Jogos da Copa FMF 
são marcados para sábado

>Esportes06

O atacante Rhian 
Brewster tirou a se-
leção brasileira sub-
17 da luta pelo seu 
quarto título mundial. 
Nesta quarta-feira, em 
Calcutá, na Índia, ele 
marcou todos os gols 
da Inglaterra no triun-
fo por 3 a 1 sobre o 
Brasil, garantindo a 
passagem da sua equi-
pe para a decisão do 
torneio.

No próximo sába-
do, a seleção inglesa 
vai disputar a decisão 
do Mundial Sub-17 
às 12h30 (horário de 
Brasília) contra a Es-
panha. Já Mali, que 
foi derrotada perante a 
seleção europeia será 
a adversária do Brasil 
no jogo que valerá o 
terceiro lugar no sába-
do, às 9h30, na preli-

minar da decisão em 
Calcutá.

Até está quarta-
feira, o Brasil tinha 
campanha perfeita no 
Mundial Sub-17, com 
cinco vitórias e ape-
nas dois gols sofridos, 
tentando repetir os 
títulos conquistados 
em 1997, 1999 e 2003. 
Mas acabou parando 
na seleção inglesa e 
em Brewster, jogador 
das divisões de base 
do Liverpool e que se 
tornou o artilheiro da 
competição com sete 
gols marcados.

Assim como nos dois 
confrontos anterio-
res com seleções eu-
ropeias - Espanha, na 
estreia, e Alemanha, 
nas quartas de final -, 
o Brasil havia levado 
o primeiro gol da par-
tida, mas depois obte-
ve a virada, algo que 
agora não conseguiu 
concretizar nas semi-

finais.
A Inglaterra jamais 

havia estado entre os 
quatro primeiros colo-
cados da competição 
de juvenis e acumu-
lava quatro vitórias 
no tempo normal e 
uma nos pênaltis, nas 
oitavas de final, após 
empatar sem gols com 
o Japão, no Mundial 
Sub-17 realizado Índia. 
Agora, então, obteve o 
seu quinto triunfo.

A classificação à final 
confirma o bom mo-
mento das seleções de 
base da Inglaterra. Nes-
te ano, a equipe sub-17, 
inclusive, foi vice-cam-
peã do Europeu da ca-
tegoria. Agora, então, 
tentará “unificar” os tí-
tulos das categorias de 
base, pois em junho le-
vou o título do Mundial 
Sub-20.

OUTRO JOGO – Na 
outra semifinal, a se-
leção da Espanha foi 

quem levou a melhor. 
A fúria abriu o placar 
e ampliou para 2 a 0 
ainda no primeiro tem-
po. No segundo tempo, 
a equipe de Mali teve 

um gol não validado. A 
bola bateu no traves-
são e caiu visivelmen-
te dentro do gol. Como 
a competição não con-
ta com árbitros de ví-

deo, o jogo seguiu. A 
Espanha liquidou a fa-
tura com o terceiro gol 
e houve ainda tempo 
para Mali diminuir. 3 
a 1, placar final.

>> O Dia

Brasil foi derrotado por 3 a 1 e disputará 3º lugar

Caratecas de Campo 
Novo participaram, no 
último final de semana, 
da terceira e última fase 
do Campeonato Ma-
to-grossense de Karatê 
Inter Estilos. Fizeram 
parte da equipe 48 ca-
ratecas dentre os quais 
alunos da Associação 
Okinawa de Karatê e 
também alunos das ofi-
cinas públicas da Se-
cretaria de Esportes da 
Prefeitura Municipal.

A participação dos 
atletas foi excelente, 
os caratecas contaram 
com uma ótima orga-
nização e obtiveram a 
segunda colocação ge-
ral, perdendo apenas 
para a equipe de Bras-
norte que foi anfitriã do 
evento.

Ao longo das três fa-
ses deste evento, Cam-
po Novo do Parecis foi 
muito bem representa-
do, os caratecas deram 
sempre o melhor em 

cada disputa. Vários se 
sagraram campeões em 
suas respectivas cate-
gorias.

“Estamos muito fe-
lizes com o crescimen-
to do Karatê em nossa 
cidade, passamos a 
competir com todos os 
atletas de qualidade 
que ficavam presos em 
nossa cidade sem poder 

competir em anos ante-
riores devido aos altos 
custos que eram exer-
cidos. O crescimento 
não é só em números é 
em qualidade também, 
estamos sempre des-
cobrindo crianças de 
incrível talento e só te-
mos a agradecer”, afir-
mou o carateca Ronan 
Almeida.

No último fim de se-
mana, o nadador mato-
grossense Luiz Pedro 
Ribeiro Lima, o Pepeu, 
ganhou três medalhas 
de ouro no Torneio 
Centro Oeste de nata-
ção. A competição foi 
realizada em Campo 
Grande-MS.

Pepeu venceu nos 

100 e 200 metros bor-
boleta e nos 100 metros 
costas.

“Consegui manter 
um ritmo forte, o mes-
mo ritmo que venho 
aplicando nos treina-
mentos e terminei a dis-
puta vencendo todas as 
provas que participei. 
Foi bom competir nova-
mente, pra não perder o 
espírito de competição 
que normalmente não 

sentimos nos treinos, 
agora é seguir firme na 
preparação para alcan-
çar objetivos maiores”, 
disse o nadador mato-
grossense.

O Torneio Centro 
Oeste serviu de prepa-
ração para uma dispu-
ta internacional, que 
acontecerá na piscina 
do Jamor, em Porto, 
Portugal, na segunda 
semana de dezembro.

Visando trazer 
maior equilíbrio para a 
última rodada da Copa 
FMF, a Federação Ma-
togrossense de Futebol 
e clubes envolvidos 
definiram nesta ter-
ça-feira, 24, as datas 
e horários da última 
rodada da competição, 
agendada para o pró-

ximo final de semana. 
Com as equipes bri-
gando por três vagas 
as semifinais, todos 
os três jogos ocorrerão 
neste sábado, 28, às 
18h.

No Passo das Emas, 
o Luverdense recebe o 
Sinop. A partida pode-
rá levar o Galo do Nor-
te as semifinais, o Ver-
dão já está eliminado. 
No estádio Presidente 

Dutra, a pedido da di-
retoria do Tigre e com 
os portões fechados ao 
público, o Mixto rece-
be o União. Os dois ti-
mes ainda brigam por 
uma vaga na próxima 
fase. Na Arena Panta-
nal, o Cuiabá luta com 
o Cacerense por uma 
das vagas nas semifi-
nais. As finais estão 
agendadas para os dias 
19 e 26 de novembro.
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>> Olho No Esporte MT

Diário da Serra

Treinador comemora acesso a competições

>> TANGARÁ DA SERRA - MT - BRASIL 
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