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esportes

A Federação Matogros-
sense de Futebol divul-
gou o regulamento e a 
tabela básica do Campeo-
nato Mato-grossense Sub 
15 e 17. As competições 
acontecerão simultanea-
mente a partir do dia 15 
de Setembro.

No Mato-grossense 
Sub-15 a competição será 
disputada por nove clu-

Mato-grossense 
Sub 15 e 17 inicia 
em setembro

CAMPEONATO

A tabela e 
o regulamento 
das competições 
foram divulgadas 

Higor V. ramos  / Assessoria FMF

FRASE
“Que ele fique em paz”

Tite, ao falar de Gabriel Jesus que ficou
fora da lista dos 23 selecionados para os 

amistosos contra Estados Unidos e El Salvador

as competições acontecerão a partir do dia 15 de setembro

Convocados

O técnico Tite fez jus à 
expectativa de novidades 
na seleção brasileira e di-
vulgou a primeira convo-
cação depois da Copa do 
Mundo, para os amistosos 
contra Estados Unidos e El 
Salvador, com jovens jo-
gadores e nomes que não 
vinham aparecendo nas 
últimas listas, alguns iné-
ditos. Dentre os quais Lu-
cas Paquetá, Hugo, Dedé, 
Felipe, Fabinho, Andreas 
Pereira e Everton.

“Procurei ser o mais 
justo possível. Minha 
responsabilidade é com 
a Seleção, mas também 
tenho que olhar o outro 
lado. Tentei equilibrar 
isso chamando apenas 
um de cada grupo. Eu 
tenho que dar a oportu-
nidade aos atletas que 
merecem isso”, explicou.

O Flamengo teve dois 
jogadores na lista. É que 
Hugo, de 19 anos, titular 
dos juniores da equipe 

Acontece neste sábado 
o primeiro Campeonato 
Internacional de Beat Sa-
ber com a participação de 
mais de 120 arcades ao 
redor do mundo. Trata-se 
do maior torneiro de rea-
lidade virtual já realizado 
no mundo.  

Beat Saber é o game mu-

Uma das grandes surpre-
sas na convocação de Tite 
para a seleção brasileira 
foi a presença de Andreas 
Pereira, meia que atua no 
Manchester United. Ele, 
porém, não é nascido no 
Brasil. Andreas, atualmen-
te com 22 anos, é filho de 
brasileiros, mas nasceu na 
cidade de Duffel, na Bélgi-
ca, já que na época seu pai, 
Marcos Pereira, atuava pelo 
Mechelen.

E essa não é a primeira 
vez que isso acontece. No 

Tite convoca Seleção com 
Paquetá, Pedro, Dedé e Everton

SP sedia Campeonato 
Internacional de Beat Saber

Seleção terá jogador nascido 
fora do Brasil após 100 anos

AMISTOSOS
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ESPN

rubro-negra, e sua con-
vocação, no entendimen-
to da comissão técnica da 
Seleção, não causará pre-
juízo à equipe carioca. 
Os outros brasileiros que 
vão ceder jogadores são 
Cruzeiro (Dedé), Corin-
thians (Fagner), Flumi-
nense (Pedro) e Grêmio 
(Everton). O Palmeiras 
foi o único semifinalista 
da Copa do Brasil sem re-
presentante na lista. 

Outra grande novidade 
é a presença de Andreas 
Pereira. Filho de brasilei-

ros, mas nascido na Bél-
gica, o volante de 22 anos 
do Manchester United ja-
mais havia sido convoca-
do por ambas as seleções 
principais.

Os amistosos contra 
Estados Unidos e El Sal-
vador fazem parte da 
preparação para a Copa 
América no Brasil, que 
acontece nos meses de 
junho e julho do ano que 
vem. As próximas convo-
cações já tem data para 
acontecer: dias 21 de se-
tembro e 26 de outubro.

bes, divididos em 4 gru-
pos regionalizados. Os 
dois primeiros se classifi-
cam para a 2ª fase, avan-
çando assim, para as fases 
de sistema eliminatório 
em jogos de ida e volta. A 
final também será decidi-
da em dois jogos.

No Grupo A estão Grê-
mio Sorriso e Juara; Gru-
po B: Academia e União; 
Grupo C: Cuiabá e Poco-
né; e Grupo D: Operário 
Várzea-grandense, Mixto 
e Ação. Na primeira roda-
da, no dia 15, se enfren-
tarão Juara x Grêmio Sor-
riso; Academia x União; 
e Cuiabá x Poconé. No 
dia 16 Ação x Mixto.

Já no Mato-grossense 
Sub-17 o certame será 
nos mesmo moldes do 
Sub 15. A competição 
será disputada por oito 
clubes, divididos em 4 
grupos regionalizados.

No grupo A estão Grê-
mio Sorriso e Juara; Gru-
po B: Academia e União; 
Grupo C: Cuiabá e Poconé 
e Grupo D: Operário Vár-
zea-grandense e Ação. 
Assim como no Sub 15, 
na primeira rodada do 
Sub 17 serão quatro jo-
gos: Juara x Grêmio Sor-
riso; Academia x União; 
e Cuiabá x Poconé no dia 
15; e Operário x Ação no 
dia 16.

sical de realidade virtual 
mais falado do momento. 
Com o uso de sabres de 
luz, o jogador corta cubos 
e desvia de obstáculos no 
ritmo da música. No tor-
neio, valerão as músicas 
“$100 Bills” e “Escape ft. 
Summer Haze”.

O campeonato ocorre 
das 10h às 21h, no Sho-
pping JK Iguatemi, em São 
Paulo.

início do século XX, atletas 
como Sidney Pullen (nasci-
do na Inglaterra), Casemiro 
Amaral (nascido em Portu-
gal) e Francisco Police (nas-
cido na Itália), também de-
fenderam o Brasil em pelo 
menos uma oportunidade 
entre as décadas de 1910 
e 1920.


