
Três atletas do Real Tangará estão 
em teste no Atlético Paranaense

OPORTUNIDADE

FUTEBOL AMERICANO MATO GROSSO

Cuiabá Arsenal faz vaquinha para 
viajar à semifinal no Nordeste

União perde nove pontos, e está 
fora da semifinal da Copa FMF

Hernanes explica chance 
de ficar no São Paulo
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Os atletas estão 
alojados no CT do 

Trieste, que pertence ao 
Clube Atlético 

Paranaense, e estarão 
em avaliação pelos 

próximos 15 dias.

Os atletas Antônio 
Augusto Vaz (Tangará 
da Serra), José Antônio 
Laurentino (Sapezal) e 
João Francisco (Nova 
Olímpia), todos nasci-
dos em 2004 e que de-
fendem a equipe sub-13 
do Real Tangará Futebol 
Clube (comandado pelo 
treinador Sasá), estão 
desde a última segunda-
feira, 6, em Curitiba-PR, 

onde realizam uma ava-
liação técnica no Clu-
be Atlético Paranense 
(CAP).

Os atletas Antônio Au-
gusto e João Francisco 
conquistaram a oportu-
nidade da nova fase de 
avaliação após participar 
da Copa Cerejeira de Fu-
tebol de Base, no último 
mês, na cidade de Cere-
jeira-RO, e serem aprova-
dos pelo avaliador técni-
co do clube paranaense 
que acompanhava a 
competição. Os atletas, 
além disso, conquista-
ram a primeira colocação 
da competição pelo Real 
Tangará na categoria sub-
13 (atletas nascidos em 
2004). Já o atleta José An-
tônio conquistou a opor-
tunidade após ser apro-

vado na avaliação técnica 
do Atlético Paraense rea-
lizada em Tangará da Ser-
ra pelo treinador Sasá, 
também no último mês. 
A convocação foi feita 
pelo avaliador Willian 
Zaneti.

De acordo com o treina-
dor Sasá, os atletas estão 
alojados no CT do Trieste 
Futebol Clube, que per-
tence ao Clube Atlético 
Paranaense, e estarão 
em avaliação pelos pró-
ximos 15 dias. “Estamos 
muito felizes por vermos 
mais atletas da nossa ci-
dade e nossa região ten-
do a oportunidade de 
seguir em busca do seu 
sonho profissional e es-
peramos que os mesmos 
aproveitem esta oportu-
nidade que indiferente 

do resultado, será um 
momento que os mes-
mos levarão eternamen-
te em suas vidas”, disse 

Sasá, informando que 
ainda no mês de novem-
bro outro atleta do Real 
Tangará estará no clube 

paranaense para nova 
etapa da avaliação, sen-
do o atleta sub-14, Ga-
briel Henrique.
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Os três atletas pertencem ao time sub-13 (nascidos em 2004) do Real Tangará

O Cuiabá Arsenal en-
frentará o João Pessoa 
Espectros na semifinal 
do Campeonato Brasi-
leiro de Futebol Ame-
ricano, a 1ª Divisão da 
modalidade, no dia 19 
de novembro, às 16h, 
no Estádio José Amé-
rico de Almeida Filho, 
ou simplesmente “Al-
meidão”, em João Pes-
soa, na Paraíba (Região 
Nordeste do Brasil). E, 
além de treinar intensa-
mente, tem organizado 
duas ações para arreca-
dar fundos para pagar 
os gastos com a viagem, 
uma vaquinha online e 
um evento festivo.

Foi depois de uma 
vitória contra o Tuba-
rões do Cerrado, time 
de Brasília (DF), por 
placar de 19 a 10, em 21 
de outubro, na Arena 
Pantanal, em Cuiabá, 
que o Cuiabá Arsenal 
se consagrou campeão 
da Conferência Centro
-Oeste do Campeonato 
Brasileiro e conquis-

tou vaga para a semi-
final. E agora precisa-
rá percorrer 3.316 mil 
quilômetros até a sede 
do adversário, que é o 
campeão da Conferên-
cia Nordeste, o João 
Pessoa Espectros. “Está 
em curso uma vaqui-
nha e um evento fes-
tivo com o objetivo de 
arrecadar dinheiro para 
transporte, alimentação 
e hospedagem de 40 
atletas. Nossa meta era 
de 30 mil reais, mas ti-
vemos uma boa notícia 
essa semana. O secre-
tário de esporte de MT, 
Leonardo de Oliveira 

nos dará o transporte de 
ônibus, que é a maior 
despesa em viagem in-
terestadual. Agradece-
mos ele! Agora só falta 
dinheiro para alimentos 
e hotel”, diz o presiden-
te do clube, Paulo Cesar 
Machado.

Vakinha - Todos os 
amantes do esporte, que 
tiverem condições de 
doar qualquer valor, po-
dem acessar a página do 
Cuiabá Arsenal na rede 
social Facebook, encon-
trar o link da “Vakinha” 
em destaque, clicar nes-
se link e efetuar o proce-
dimento de doação. 

O União foi punido 
com a perda de nove pon-
tos e está eliminado da 
semifinal da Copa FMF. 
Devido a punição da 
equipe de Rondonópolis, 
o Mixto fica com vaga e 
encara o Dom Bosco na 
semifinal. O Colorado 
terá 48 horas para entrar 
com o recurso.

A punição foi feita 

pelo Tribunal de Justiça 
Desportiva de Mato Gros-
so (TJD-MT) pela esca-
lação de seis atletas não
-profissionais abaixo de 
20 anos de idade em duas 
partidas da primeira fase 
da Copa FMF. De acordo 
com o regulamento da 
competição, apenas cinco 
atletas nesta condição po-
dem constar na súmula. 
Além da perda dos pon-
tos, o TJD-MT multou o 
clube infrator no valor de 

R$ 500 por partida.
Após a leitura e o voto 

do relator, o resultado 
foi de quatro votos a fa-
vor da perda de pontos 
e um contra. Antes da 
punição, o União tinha 
sete pontos na tabela de 
classificação e ocupava 
a 4ª colocação. Com a 
derrota nos tribunais, o 
Colorado teve seus pon-
tos zerados e viu o Mixto 
assumir a posição com 
sete pontos.

Hernanes explicou 
sua declaração sobre a 
pequena chance de fi-
car no São Paulo após 
o fim do empréstimo 
com o Hebei Fortune, 
da China, no dia 30 de 
junho de 2018.

Antes de participar 
do programa “Bem, 
Amigos” do último 

dia 31 de outubro, o 
Profeta considerou 
1% de possibilidade 
de permanência. Nes-
ta terça-feira, ele dis-
se o seguinte no CT da 
Barra Funda: “Quando 
falei pensei mais no 
clube chinês, porque 
tenho dois anos de 
contrato lá. Seria algo 
improvável de acon-
tecer, que eu com 33 
anos (na próxima tem-

porada) seja compra-
do por um valor alto. 
Então, acho muito di-
fícil essa transação. A 
não ser que haja outro 
empréstimo. Enfim, aí 
não cabe a mim anali-
sar essa questão. Mas 
quando falei foi pela 
dificuldade de transa-
ção com os chineses. 
Mas acho também que 
não acabou”, disse 
Hernanes.
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