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esportes
FRASE
“Do jeito que está, acho que o 
VAR não vai ter muito futuro, 
porque está piorando”

Roberto Melo, Vice-Presidente de Futebol 
do Internacional, criticou a atuação do VAR no duelo

contra o Palmeiras pela Copa do Brasil

Equipe do Ação em treinamento no CT do Carrapicho

Começou a Segunda 
Divisão do Campeonato 
Mato-grossense 2019, que 
vale duas vagas para a 
principal divisão do esta-
do de Mato Grosso do ano 
que vem.

Com dois jogos e duas 
vitórias, o Poconé lidera 
com 6 pontos, seguido do 
Cacerense, que tem 3 pon-
tos e também dois jogos. 
O Grêmio Sorriso estreará 
no domingo, 21.

As outras duas equipes 
estrearam com derrota no 
último sábado. O Ação per-
deu para o Poconé por 1 a 
0 no estádio Neco Falcão e 
o Nova Mutum, debutan-
te na competição, perdeu 
para o Cacerense, também 
por 1 a 0, no estádio Passo 
das Emas, em Lucas.

Neste sábado, 20, na bus-
ca pela reabilitação imedia-
ta na Segundona, Ação e 
Nova Mutum se enfrentam 
na Arena Pantanal, a partir 
das 15h30. Com um time 
mesclado por atletas expe-
rientes e jovens conhecidos 

Ação recebe o Nova Mutum na Arena 
Pantanal pela Segunda Divisão

MATO-GROSSENSE

PEdro LimA / Olhar Esportivo

no estado de Mato Grosso, 
como o goleiro Neneca, o 
atacante Geílson, os meio-
campistas Jackson, Gabriel 
Orro, Lucas Mutante e Éder 
Jr, a equipe comandada 
pelo técnico Dino Portes 
terá problemas para ser es-
calada.

O volante Lopes sofreu 
lesão no tornozelo e ficará 
de fora da competição. Já o 
zagueiro Lizão e o atacante 
Juninho Soldado, foram ex-
pulsos na estreia e cumpri-
rão suspensão automática.

Já o Nova Mutum, con-
tratou um elenco formado 
na maioria por atletas de 

outros estados, com alguns 
jovens regionais. Pela pri-
meira vez disputando uma 
competição profissional, 
a equipe teve um bom in-
vestimento, na busca pelo 
acesso.

O técnico Dema não po-
derá contar com o meio-
campo Leonardo, que foi 
expulso da partida contra 
o Cacerense, em uma con-
fusão com o meia Ramon 
Osni, do Cacerense, que 
também foi expulso. O 
Mutum espera ter supe-
rado o nervosismo da es-
treia, para surpreender o 
time do Ação na capital.

O torneio 4ª Casa Prado 
Open de Tênis ocorrerá, 
de 23 a 28 de julho, válido 
pela 8ª etapa do Circuito 
Estadual de Tênis de Mato 
Grosso, no Cuiabá Tênis 
Clube, em Cuiabá, e o pe-
ríodo para os tenistas efe-
tuarem inscrições segue 
aberto até dia 20 de julho. 
E Marvin Spiering recupe-
rou a liderança da Pro.

Inscrições abertas para 
etapa do estadual 
de tênis em Cuiabá

EM CUIABÁ

Sinop, Cuiabá e 
Sorriso lideram 
principal categoria 
do Circuito

Junior mArTins / Assessoria

Circuito Estadual de Tênis

O Casa Prado premia-
rá os 200 primeiros ins-
critos com camisetas do 
torneio, as inscrições cus-
tam R$ 100,00 (para a 1ª 
inscrição) e R$ 70,00 (à 2ª 
inscrição) nas categorias 
Classes e R$ 70,00 (1ª e 2ª 
inscrições) nas categorias 
Infanto-juvenis e haverá 
premiação em dinheiro à 
1ª Classe Pro(fissional), 
que dará R$2.000,00 para 
o campeão, R$1.000,00 
para o finalista e R$500,00 
para os semifinalistas.

O Circuito Estadual de 
Tênis teve a etapa ante-
rior realizada na primeira 
quinzena deste mês, em 
Rondonópolis, e lá que Jú-

lio Manoel Benegas caiu 
da liderança do ranking 
mato-grossense na 1ª 
Classe Pro. 

No entanto, Marvin 
Spiering (Sinop) se sagrou 
campeão em Rondonó-
polis na 1ª Classe Pro, ao 
superar Emílio Santos (de 
Barra do Garças). Robson 
Nunes perdeu nas semifi-
nais e Júlio Benegas per-
deu nas quartas de final. 
Assim Nunes ganhou 80 
pontos e se manteve em 
2°, Benegas ganhou 50 
pontos e desceu para 2° 
(empatado) e Spiering ga-
nhou 180 pontos e avan-
çou para o 1° lugar com 
540 pontos.


