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Cuiabá, Ação e Luverdense saem na 
frente e estão próximos das semis
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

Neste fim de semana 
foram disputadas as partidas 
de ida das quartas de final 
do Campeonato Mato-gros-
sense 2021. Nos quatro jogos 
disputados, três deles tive-
ram um vencedor, enquan-
to apenas um terminou em 
empate. Todos os jogos de 
volta serão disputados nesta 
quarta-feira (28).

No sábado (24), o Grê-
mio Sorriso recebeu o Operá-
rio-VG, no Egídio José Preima. 
O primeiro tempo foi bastan-
te movimentado, tanto que 
os quatro gols da partida sa-
íram nele. O Chicote abriu o 
placar com Luan, aos 9 minu-
tos. O Lobo do Norte empa-
tou aos 27 com Brandão. Aos 
48 minutos, Welisson deixou 
a equipe várzea-grandense 
na frente de novo. 

Mas um minuto depois, 
Brandão novamente empa-
tou e deixou o placar em 2 a 
2. O segundo tempo foi um 
pouco mais cadenciado, sem 
grandes oportunidades. Ago-
ra, as duas equipes se enfren-
tam no Dito Souza, às 9h. Em 
caso de empate, a disputa vai 

para os pênaltis.
No domingo (25), mais 

três partidas. Pela manhã, o 
Ação/Santo Antônio confir-
mou o ótimo desempenho 
no campeonato e venceu o 
União Rondonópolis por 3 a 
1, no Dito Souza. Odail Júnior 
de pênalti abriu o placar aos 
23, e Pedro Paulo ampliou 
aos 40 minutos. Na segun-
da etapa, Deivisson Pikachu 
ampliou aos 11 e depois teve 
ótima oportunidade para fa-
zer o quarto, mas a zaga colo-
rada tirou em cima da linha. 
Na sequência, Emerson Ba-
cas aproveitou cruzamento e 
fez de cabeça o gol de honra 
do União. Com o resultado, o 
Ação pode até perder por um 
gol de diferença na partida 
no Luthero Lopes, em Ron-
donópolis, às 19h, que mes-
mo assim avança de forma 
inédita às semifinais.

Já o Cuiabá segue mos-
trando sua grandeza no es-
tado e venceu fácil o Dom 
Bosco por 2 a 0, na Arena 
Pantanal. Apesar de pressio-
nar bastante o Azulão, os gols 
da vitória saíram apenas no 
segundo tempo. O atacante 
Guilherme Pato recebeu belo 
passe sozinho na meia-lua da 

ESTADUAL 2021. Dourado fez 2 a 0 no Dom Bosco e continua invicto; Sorriso e Operário ficam no empate

Cuiabá venceu e pode até perder no jogo de volta

área, teve tempo de dominar 
e deslocar o goleiro abrindo o 
placar. O segundo veio só aos 
45 minutos com Josiel, que 
aproveitou cruzamento e ca-
beceou. 

O goleiro defendeu, 
mas no rebote o atacante 
mandou para as redes do jei-
to que deu. Com a vitória, o 
Dourado, assim como o Ação, 
pode perder por até um gol 
de diferença para avançar às 
semis. A partida será na Are-
na Pantanal.

O último jogo de do-
mingo foi entre Luverdense 
e Nova Mutum, no Passo das 
Emas. E foi o LEC quem sur-
preendeu. Isac, aos 41 minu-
tos do primeiro tempo, fez o 
gol da vitória e, de quebra, 
derrubou a invencibilidade 
do Azulão da Massa, que não 
perdia uma partida oficial há 
mais de 400 dias. 

Agora, o Verdão do Nor-
te joga pelo empate no Val-
dir Doilho Wons, enquanto o 
NMEC precisará vencer por 
dois gols de diferença para 
avançar. Se a vitória vier por 
apenas um gol de vantagem 
(independente do placar), a 
disputa segue nas penalida-
des.
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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 
cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria 
Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua 
Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 

VENDAS


