
Sinop lidera chave com 5 pontos 
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Líder da chave, Sinop recebe o
Palmas neste sábado no Gigante
DA REPORTAGEM

O Sinop FC tem mais 
um compromisso diante 
do Palmas/TO pela Série D 
do Campeonato Brasileiro 
2019. Após empatar em 1 a 1 
no final de semana passado 
em Tocantins, o Galo joga-
rá em casa contra o mesmo 
adversário.

Com 5 pontos na lide-
rança isolada do Grupo A10, 
a equipe do técnico Gianni 
Freitas pretende se manter 
invicta na competição a ca-
rimbar a sua segunda vitó-
ria para ficar cada vez mais 
próxima da classificação 
para a segunda fase.

Com um time bem 
montado, o técnico man-
terá a base que entrou jo-
gando nos três primeiros 
jogos, com o retorno do za-
gueiro Matheus Lima, que 
cumpriu suspensão na úl-
tima partida. Sendo assim, 
o Sinop deve ir à campo 
com, Guilherme; Marqui-
nhos, Boré, Matheus Lima 
e Maycon; Tuquinha, Élber, 
Lagoa e Fernandinho; Pau-
lista e Ávila.

Até agora, no campe-
onato, o Galo do Norte so-
mou os pontos graças à vi-
tória fora de casa diante do 

Iporá/GO, na estreia, por 2 
a 0; depois, em casa, acabou 
apenas empatando com o 
Corumbaense/MS, por 1 a 
1, e fora de casa novamen-
te empatou em 1 a 1 com o 
Palmas.

A situação ainda está 
confortável muito graças ao 
goleiro Guilherme, que pe-
gou duas penalidades e tem 
se tornado até agora o herói 
da equipe. “O Guilherme 
tem personalidade e cres-
ceu nas duas cobranças que 
a equipe teve contra. É um 
goleiro que passa segurança 
ao restante da equipe, mas 
que não pode ser acionado 
o tempo inteiro”, destaca o 
jornalista Clemerson Men-
des, referindo-se às falhas 
do sistema defensivo da 
equipe que quase custaram 
alguns destes resultados.

As outras duas equipes 
do grupo se enfrentam no 
domingo (26). O Iporá re-
cebe o Corumbaense, em 
Goiás. Ambas estão com 
4 pontos, porém, o time 
goiano leva vantagem nos 
critérios de desempate.

Os ingressos estão à 
venda no valor de R$ 10 
antecipados, nos pontos de 
venda JD Esportes, Padaria 
Panevitta e Sinop Festas.

SÉRIE D | Galo do Norte quer a vitória para manter liderança isolada
Foto: Julio tabile

PALMEIRAS

Goulart explica saída precoce:
“Questão salarial irrecusável”

NÃO APROVEITADOS
Vasco começa a definir saída de jogadores 

PROPOSTA

Atlético de Madrid 
segue de olho em 
Lodi, do AthleticoFoto: Divulgação

Foto: leonarDo MiranDa

Meia-atacante ficou apenas quatro meses no Verdão 

Renan Lodi já foi alvo de proposta recusada pelo Furacão

DA REPORTAGEM

A curta passagem de Ri-
cardo Goulart pelo Palmei-
ras chegou ao fim na quinta-
-feira. 

No aeroporto de Gua-
rulhos, horas antes de em-
barcar para a China, o meia-
-atacante deu entrevista para 
falar sobre a decisão de res-
cindir com o clube alviver-
de e retornar ao Guangzhou 
Evergrande.

“Teve uma reviravolta 
maluca nos últimos dias. En-

DA REPORTAGEM

Aos poucos, com calma, 
o Vasco começa a tomar de-
cisões em relação ao elenco 
de 42 jogadores. O técnico 
Vanderlei Luxemburgo ain-
da avalia o plantel e quer 
aguardar mais alguns jogos 
para tomar decisões, mas 
gradativamente vai liberan-
do alguns atletas.

Depois de Willian Ma-
ranhão ser emprestado ao 
América-MG, o meia Dudu é 
o próximo na lista para bus-

DA REPORTAGEM

O Atlético de Madrid 
segue de olho no lateral-
-esquerdo Renan Lodi. Após 
a primeira proposta de 18 
milhões de euros (cerca de 
R$ 81 milhões) ser recusada, 
o clube espanhol deve pre-
parar uma nova oferta. Se-
gundo o diário Ás, represen-
tantes do Atlético de Madrid 
assistiram à Recopa para 
analisar o jovem.

Renan Lodi teve uma 
atuação de destaque, partici-
pando do gol de Marco Ru-
ben, e o Athletico venceu o 
River Plate por 1 a 0. O jogo 
de volta será na próxima 
quinta-feira, no Monumen-
tal de Nuñes.

O diário Ás, inclusive, 
diz que Renan Lodi é a prio-
ridade do Atlético de Madrid 
para a lateral. O clube espa-
nhol vendeu Lucas Hernán-
dez para o Bayern de Mu-

tramos em um acordo e ficou 
bom para ambas as partes. 

Eu tinha o sonho de fi-
car um ano no Brasil, para 
marcar mais o meu nome 
por aqui, mas as coisas to-
maram um rumo diferente e 
vou ser feliz na China”, falou 
o meia-atacante.

A recuperação da cirur-
gia no joelho direito realiza-
da no início de maio também 
foi assunto. Na avaliação do 
Verdão, a recuperação vinha 
sendo positiva, apesar de ter 
sido extensa a retirada do 

car outro time. Seus empre-
sários começaram contatos 
no mercado para encontrar 
uma oportunidade. Figuei-
rense e Cuiabá, da Série B, 
mostraram interesse, mas 
também há a possibilidade 
de o garoto ser emprestado 
para um time do exterior. O 
América-MG, outro cotado, 
saiu do páreo.

Outros dois nomes que 
buscam empréstimo são o 
lateral-esquerdo Luan e o 
volante Rodrigo. O primei-
ro voltou recentemente de 

nique e pode perder Filipe 
Luis. Além disso, o Atlético 
de Madrid considera o pre-
ço de Alex Telles, do Porto, 
muito alto.

A multa rescisória de 
Renan Lodi é de 40 milhões 
de euros (cerca de R$ 180 
milhões); o jogador, revelado 
no CT do Caju, tem contra-
to com o Furacão até 2022. 
Para a posição, Tiago Nunes 
conta, no elenco atual, com 
Renan Lodi e Márcio Azeve-
do.

Antes, provavelmente 
sem Renan Lodi, o Athletico 
enfrenta o Flamengo. O due-
lo está marcado para 15h de 
domingo, no Maracanã, pela 
sexta rodada do Campeona-
to Brasileiro. Os times estão 
praticamente empatados na 
tabela. Os dois têm sete pon-
tos, com um gol de saldo. O 
Flamengo fica à frente (nono 
colocado) por ter marcado 
mais gols (8 a 7).

um período no Perilima/PB. 
O segundo não teve chances 
no profissional, e a comissão 
avalia que há nomes do sub-
20 que pedem passagem, 
como Bruno Gomes e Caio 
Lopes.

Há também o caso do 
volante Bruno Silva. O jo-
gador foi para o fim da fila 
da posição. Em determina-
das atividades, sequer treina 
com o grupo, muito pelo in-
chaço do elenco. Seu contra-
to foi renovado recentemen-
te e vai até o fim do ano.

menisco.
“Já ouvi muita coisa 

que acaba machucando. As 
pessoas não medem pala-
vras negativas. Estou apto a 
jogar. É só uma questão de 
tempo. Logo vou dar a volta 
por cima na China. Cheguei 
pela porta da frente e estou 
saindo pela porta da frente”, 
disse Ricardo Goulart.

De acordo com o clube, 
e também com pessoas pró-
ximas ao atleta, o problema 
não prejudica a carreira de 
Goulart a médio e longo pra-

zo. 
Mesmo fora dos gra-

mados pelo menos até julho, 
prazo inicial de recuperação 
divulgado pelo Palmeiras, 
Goulart retorna para o clu-
be chinês valorizado e com 
contrato renovado por mais 
cinco temporadas.

Com a camisa do Guan-
gzhou, o meia-atacante mar-
cou 103 gols e deu 53 assis-
tências em 157 partidas. No 
Verdão, foram apenas 12 jo-
gos, com quatro gols e três 
assistências.
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LEI Nº 9.514/97 - PRESENCIAL E ONLINE
LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

LUIZ TOCIAKI HIRANO, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP sob n° 922, faz saber, que devidamente autorizado pela credora fiduciária ECO 
SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A, inscrita no CNPJ sob n° 10.753.164/0001-43, nos termos do Instrumento 
Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Imóveis firmado em 03/02/2014, onde figuram como fiduciantes ALESSANDRO 
NICOLI, RG nº 982.582 SSP/MT, CPF/ME nº 630.307.051-53 e ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, RG nº 1.347.398-0 e CPF/ME nº 909.366.801-
30 e na forma da Lei nº 9.514/97, promoverá a venda em LEILÃO EXTRAJUDICIAL “ON-LINE” e PRESENCIAL (1º e/ou 2º leilão) dos imóveis abaixo 
descrito, em conjunto. O PRIMEIRO LEILÃO será realizado no dia 27/05/2019, às 10h00, na Av. Brig. Faria Lima, 1234 - Cond. Edifício Cons. Paranaguá 
- 18º andar - Jardim Paulistano - São Paulo/SP, com lance mínimo igual ou superior a R$ 10.136.963,32 DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS: - Um Imóvel 
Rural, situado no Município e Comarca de Nova Canaã do Norte - MT, correspondente a uma área GEORREFERENCIADA com área de 398,2230 Has 
(Trezentos e noventa e oito hectares, vinte e dois área e trinta centiares), denominada “FAZENDA SANTA CLARA I”, desmembrada de uma área 
maior de 2.630,4367 Has com perímetro demarcado de 9.437,99 metros. Matrícula 1971. - Um Imóvel Rural, situado no Município e Comarca de 
Nova Canaã do Norte - MT, correspondente a uma área GEORREFERENCIADA com área de 350,1408 Has (Trezentos e cinquenta hectares, quatorze 
ares e oito centiares), denominada “FAZENDA SANTA CLARA VI”, desmembrada de uma área maior de 2.630,4367 Has com perímetro demarcado 
de 8.177,69 metros. Matrícula 1976. - Um Imóvel Rural, situado no Município e Comarca de Nova Canaã do Norte - MT, correspondente a uma área 
GEORREFERENCIADA com área de 329,7482 Has (Trezentos e vinte e nove hectares, setenta e quatro ares e oitenta e dois centiares), denominada 
“FAZENDA SANTA CLARA VII”, desmembrada de uma área maior de 2.630,4367 Has com perímetro demarcado de 8.042,36 metros.  Matrícula 1977. 
- Um Imóvel Rural, situado no Município e Comarca de Nova Canaã do Norte - MT, correspondente a uma área GEORREFERENCIADA com área de 
330.2828 Has (Trezentos e trinta hectares, vinte e oito ares e vinte e oito centiares), denominada “FAZENDA SANTA CLARA VIII”, desmembrada de 
uma área maior de 2.630,4367 Has com perímetro demarcado de 8.054,72 metros. Matrícula 1978. Caso não haja arrematação em primeiro leilão, 
fica desde já designado o dia 31/05/2019, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 12.862.493,79. Os imóveis estão ocupados e serão vendidos em caráter “ad corpus” e no estado em que se encontram, sendo a desocupação de 
total responsabilidade do arrematante, nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97. Providências e encargos para regularização de eventuais divergências, 
pendências e averbações junto aos órgãos competentes, correrão por conta do comprador. Os interessados em participar do leilão no modo “on-line”, 
deverão se cadastrar através do site www.uonleiloes.com.br e se habilitar em até 01 (uma) hora antes do início do leilão presencial. Os lances “on-line” 
e seus incrementos deverão estar de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de condições com os ofertados a viva-voz 
nos leilões presenciais de fechamento. O arrematante pagará no ato do encerramento do leilão o valor total da arrematação, mais 5% correspondente 
à comissão do leiloeiro oficial, a qual não está incluída no valor do lance. As demais condições deste leilão obedecerão ao que regula o Decreto n° 
21.981 de 19/10/1932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 01/02/1933.


