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São Paulo inicia sequência que
segurou Diniz e rendeu liderança
DA REPORTAGEM

O São Paulo inicia 
no próximo domingo (31), 
às 15h, diante do Atlético-
-GO, uma sequência que 
deu sobrevida a Fernando 
Diniz no primeiro turno e 
que fez a equipe embalar 
para assumir a liderança do 
Campeonato Brasileiro. E a 
situação desta vez é prati-
camente semelhante a que 
ocorreu em outubro do ano 
passado: Diniz pressionado, 
protestos da torcida e uma 
turbulência nos bastidores 
do clube.

Naquela ocasião, o São 
Paulo conseguiu dar uma 
resposta rápida ao vencer 
o Atlético-GO por 3 a 0, no 
Morumbi. O time vinha de 
uma eliminação frustrante 
na fase de grupos da Liber-
tadores.

Em meio à disputa da 
Copa do Brasil, a equipe 
comandada por Fernando 
Diniz engatou nove jogos 
de invencibilidade até assu-
mir a liderança do Brasilei-
rão, no dia 3 de dezembro. 
A equipe venceu também 
Palmeiras, Flamengo, Goiás, 
Bahia e Goiás (jogo atrasa-
do), além de empatar com 
Grêmio, Ceará e Vasco.

Dos jogos citados, o 
São Paulo não disputará 

cinco da sequência desta 
vez, já que a tabela do clube 
precisou ser bem modifi-
cada devido as disputas de 
outras competições, como 
a Copa Sul-Americana e o 
Campeonato Brasileiro. No 
entanto, nos seis jogos em 
que a equipe ainda terá até 
o fim da competição, ela 
conquistou 14 pontos dos 18 
possíveis no primeiro turno, 
uma média que pode dar 
esperanças para ainda bri-
gar pelo título do Brasilei-
rão. Neste momento, o São 
Paulo é o vice-líder com 58 
pontos, quatro a menos que 
o líder Internacional.

Além do Dragão, a 
equipe joga com Palmeiras 
e Ceará (casa), Grêmio e Bo-
tafogo (fora) e encerra con-
tra o Flamengo (casa).

Uma nova derrota no 
domingo, porém, pode ser o 
pior dos cenários para o Tri-
color. Em 2021, o time ainda 
não venceu (são três derro-
tas e dois empates) e convi-
ve com a perda da liderança 
do Brasileirão após sofrer 
uma goleada de 5 a 1 para 
o Internacional. Fernando 
Diniz tem o cargo ameaça-
do e não é mais uma una-
nimidade dentro do clube. 
Um novo tropeço pode re-
presentar a demissão do 
treinador.
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Brenner comemora gol contra o Goiás 

BRASILEIRÃO. Treinador está sob pressão e com a obrigação de vencer o Atlético-GO para se manter

LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 

VENDAS


