
Droga Max vence Litrão e é campeã 
da Copa AABB Society Master

MAIS UM TÍTULO

FUTEBOL SOCIETY FUTSAL

Copa Deputado Saturnino 
Masson começa com três jogos

Inscrições para Copa Real 
Tangará terminam hoje

Arsenal faz vaquinha virtual 
para garantir ida ao nordeste

>Esportes06

Na noite da última 
quarta-feira, 25, o cam-
po da Associação Atlé-
tica do Banco do Brasil 
(AABB) as partidas que 
definiram o 3º lugar e a 
equipe campeã da Copa 
AABB de Futebol Socie-
ty Master, competição 
voltada para atletas aci-
ma dos 35 anos de ida-
de.

Na primeiro jogo, a 
equipe das Drogarias 
Bem Estar venceu o 
time de Denise pelo 
placar de 3 a 1 e con-
quistou o terceiro lugar 
da competição, além de 
ganhar R$ 500,00 como 
prêmio. Já no segundo 
e mais esperado duelo 
da noite, quem levou a 
melhor foi a Droga Max, 
que venceu o time do 

Litrão por 2 a 1. O Li-
trão saiu na frente com 
gol de contra anotado 
por Cícero. Com o pla-
car adverso, a Droga 
Max foi buscar o empa-
te com Tiazinha. O jogo 
manteve-se equilibra-
do, até que Tetê marcou 
aquele que foi o título 
da Droga Max.

O organizador da 
competição, Diones Sil-
veira, avaliou a compe-
tição como um sucesso e 
agradeceu as equipes de 
Tangará da Serra, Campo 
Novo do Parecis, Denise, 
Assari e Barra do Bu-
gres, que participaram 
da competição, além de 
também demonstrar gra-
tidão com a comissão de 
arbitragem, imprensa e 
seus apoiadores.

“Quero aqui agradecer 
de coração as 15 equi-
pes que participaram da 
competição, ao Deputa-

do Estadual Saturnino 
Masson, Deputado Fede-
ral Rogério Silva, Presi-
dente da ACITS Vander 
Masson, as empresas 
que colaboram, Farmá-
cias Droga Max, Super-
mercado Polo Centro 
e Alimentos Masson, 
Compacta Construto-
ra, Colchões Ortobom, 
Lups Esportes, princi-
palmente a toda Direto-
ria da Associação AABB 
pela disponibilidade do 
espaço, e pela parceria 
e realização da 01º Copa 
AABB Regional Futebol 
Society 35 Anos”, disse.

O campeonato iniciou 
no dia 30 de Agosto e 
totalizou 60 dias de Bola 
Rolando. Foram realiza-
dos 29 jogos, com 125 
Gols Marcados e uma 
média de 4,31 gols por 
jogo. Ao todo, foram 
aplicados 28 Cartões 
amarelos, e 07 cartões 

vermelhos.
O Melhor ataque com 

15 gols, média de 03 
gols por jogo, foi o time 

de Denise, que também 
teve o artilheiro George, 
com 9 gols. A melhor 
defesa foi da campeã 

Droga Max, que levou 
apenas 5 gols e teve Ge-
nilson, o goleiro menos 
vazado na disputa.

>> Paulo César Desidério
Redação DS

Equipe venceu a grande final de virada por 2 a 1

Teve início na noite 
da última quarta-feira, 
25, mais uma competi-
ção de Futebol Society. 
Trata-se da Copa De-
putado Saturnino Mas-
son, que contou com 
três jogos de abertura, 
realizados no campo 
da Chácara Maldona-
do.

A competição conta 
com a participação de 
36 equipes, divididas 
em nove grupos com 
4 times em cada uma. 
De cada grupo, duas 
equipes avançam para 
a primeira fase do ma-
ta-mata. Ao todo, o re-
gulamento estabelece 
seis fases até a grande 
final, incluindo a fase 
de grupos.  

Na primeira partida 
da noite, empate entre 
Jacaré Torno e Solda e 
Paulistinha, em 1 a 1. 
Na sequência, Aston 
Villa venceu Vila Alta 
3 pelo placar de 2 a 0. 

A rodada foi concluída 
com a vitória do time 
da Doces Guerreiro por 
2 a 0 sobre a W.A. Se-
gurança.

A próxima rodada 
acontece já na noite 
de hoje, a partir das 
19h30. Droga Max en-
frenta a Vila Alta 3. Em 

seguida, ALTL Pare-
cis joga contra o time 
Canoa Furada. PSG X 
Bigode Grosso fecham 
a rodada. Os jogos 
são uma realização do 
desportista Claudinho 
Rosseno, e acontecerão 
todos na Chácara Mal-
donado.

Termina nesta sex-
ta-feira, 27, o prazo 
para inscrições para 
a 1ª Copa Real Tan-
gará de Futsal. Estão 
abertas desde a última 
sexta-feira, 20, as ins-
crições para a 1ª Copa 
Real Tangará de Fut-
sal. A competição terá 
organização do des-

portista Luciano Góis 
(Sasá). A premiação 
dará R$ 1500,00 ao 
campeão, R$ 800,00 
ao vice e R$ 500,00 
ao terceiro colocado. 
O custo da inscrição é 
R$ 250,00 e a retirada 
da ficha pode ser fei-
ta na Replay Sports, 
que está localizada na 
Avenida Brasil, pró-
ximo a Praça dos Pio-
neiros.

“O evento deverá 
ter início no começo 
de novembro e a ex-
pectativa é de encerra-
mento no início do ano 
que vem. Convidamos 
todas as equipes para 
que façam sua ins-
crição, garantam sua 
vaga”, destacou Sasá, 
ao frisar que o intuito 
da competição é cola-
borar com o Real Tan-
gará Futebol Clube. 

Depois de vencer o 
Tubarões do Cerrado e 
conquistar a Conferência 
Centro Oeste do campeo-
nato brasileiro de futebol 
americano, o Cuiabá Ar-
senal vai enfrentar, fora 
de casa, o campeão da 
Conferência Nordeste 
pela semifinal da com-
petição. O adversário 

poderá ser o Ceará Caça-
dores ou o João Pessoa 
Espectros que irão jogar 
no próximo final de se-
mana.

Mas antes de pensar 
em vencer a partida e 
conquistar uma vaga na 
final, o Arsenal vai pre-
cisar vencer a batalha fi-
nanceira do custo da ida 
ao nordeste.

O time está pedindo 
doações através de uma 

espécie de “vaquinha 
virtual” para conseguir 
os recursos do transporte, 
hospedagem, alimentação 
e outros gastos da viagem.

A semifinal será no dia 
19 de novembro. O obje-
tivo da arrecadação, que 
consta no site, é de 30 mil 
reais. O link para quem 
quiser ajudar é: https://
www.vakinha.com.br/
vaquinha/cuiaba-arsenal
-precisa-de-voces.
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Diário da Serra

Os jogos aconteceram na Chácara Maldonado
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