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Athletico sofre três derrotas
seguidas e vê Z-4 se aproximar
DA REPORTAGEM

O Athletico foi derrota-
do pelo Santos por 1 a 0 no 
sábado, na Arena da Baixada, 
pela 29ª rodada, e chegou à 
terceira derrota seguida pelo 
Brasileirão. O Furacão, assim, 
vê o G-6 se distanciar e a zona 
de rebaixamento ficar mais 
próxima na tabela.

Diante do Peixe, o time 
rubro-negro teve um primei-
ro tempo lento e só “acordou” 
após levar o gol de Madson, 
no começo do segundo tem-
po. A equipe acelerou as jo-
gadas no campo de ataque 
e criou boas chances com Te-
rans, Marcinho, Pedro Rocha 
e Zé Ivaldo.

Sem pontaria, o Athle-
tico não conseguiu reverter 
o placar e chegou à terceira
derrota na Baixada, sob o co-
mando de Alberto Valentim,
e não vence há cinco jogos na 
Série A: revezes para Santos
(casa), Fortaleza (fora), Flumi-
nense (casa) e Bahia (casa),
além de empate com a Cha-
pecoense (fora).

A má sequência na 
competição, em contraste 
com classificações às finais 
de Copa do Brasil e Sul-Ame-
ricana, deixou o time em ou-
tra briga no momento. Com 
34 pontos e 13ª colocação, a 
distância para o Z-4 é de qua-
tro pontos, enquanto para o 
G-6 é de sete pontos.

“O Athletico é a úni-

ca equipe que disputa três 
campeonatos. Por algumas 
partidas tivemos que mudar 
totalmente o time. Não é fácil 
fazer isso e conseguir o mes-
mo rendimento”, destacou 
Valentim, em entrevista cole-
tiva após a derrota em casa.

MUDANÇAS
A escalação teve três 

mudanças em relação ao 
jogo contra o Flamengo, no 
meio da semana, pela Copa 
do Brasil. Zé Ivaldo na zaga, 
Christian no meio e Pedro 
Rocha no ataque. Pedro Hen-
rique, Léo Cittadini e Nikão 
foram poupados entre os ti-
tulares e ficaram no banco.

Já Renato Kayzer, mes-
mo com a possibilidade de 
Bissoli voltar, começou o 
jogo. Na Copa do Brasil, Bis-
soli não podia atuar e, com o 
retorno do Brasileirão, ficou 
no banco. 

Kayzer fez gol na semifi-
nal diante do Fla e teve papel 
tático importante na classifi-
cação no Maracanã.

A etapa inicial teve um 
Athletico em ritmo lento, na 
maior parte dos 45 minutos 
iniciais. O time rubro-negro 
demorava na construção 
desde a saída de bola até ao 
ataque. Terans, assim, bus-
cou no meio e arriscou um 
chute da intermediária por 
cima do travessão.

O Peixe, que buscava o 
jogo entre as linhas defensi-
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BRASILEIRÃO. Furacão aumenta jejum e, com má sequência, fica pontos acima da zona de rebaixamento
vas do 5-2-3 atleticano, che-
gou em sequência em troca 
rápida de passes, mas em fi-
nalizações sem tanta direção. 
Felipe Jonatan e Lucas Braga 
chutaram cruzado para fora, 
enquanto Tardelli recebeu 
bem na área e, sem ângulo, 
parou no goleiro Santos.

A melhor chance rubro-
-negra foi com avanço de Zé
Ivaldo, que cruzou da direita
na segunda trave para Pedro
Rocha cabecear no contrapé
de João Paulo, que se esti-
cou para fazer grande defe-
sa. Danilo Boza, de cabeça e
sozinho, ainda desperdiçou
oportunidade santista após
escanteio.

Logo na volta do inter-
valo, o Santos abriu o pla-
car. Em “lei do ex” completa, 
Marcos Guilherme cruzou na 
área, e Madson infiltrou mais 
rápido que Abner para cabe-
cear forte para as redes.

A resposta do Furacão 
veio poucos minutos depois, 
em duas chances, mas sem 
balançar as redes. Renato 
Kayzer abriu com Christian 
na direita, e o volante cruzou 
rasteiro. Terans chegou de 
carrinho na pequena área e 
mandou por cima. Em segui-
da, Renato Kayzer aproveitou 
do vacilo da zaga santista e 
tocou para Marcinho bater 
colocado rente à trave.

A pressão atleticana 
continuou forte. Pedro Rocha 
chutou por cima do travessão 

Clubes podem se consagrar com títulos expressivos

DA REPORTAGEM

No momento mais tur-
bulento do Flamengo na 
temporada, um jogador que 
costumava ouvir críticas da 
torcida num passado recen-
te tornou-se protagonista do 
time. Com boas atuações nas 
últimas partidas - com direito 
a gol da vitória na “final” con-
tra o Atlético-MG -, Michael 
tem passado praticamente 
ileso dos questionamentos 
no Ninho do Urubu.

A boa relação com Re-
nato Gaúcho, com quem 
cresceu de produção, se ex-
plica nos números: Michael 
é o único jogador do elenco 
que atuou em todas as par-
tidas sob o comando do téc-
nico. Neste período, são nove 
gols (atrás apenas de Gabigol 
e Bruno Henrique) e duas as-
sistências em 29 jogos.

Com Renato, Michael 
participou de 16,7% dos gols 
do Flamengo. 

Ele é o quinto melhor 
jogador neste quesito, atrás 
de Gabigol, Bruno Henrique, 
Vitinho e Arrascaeta.

Contra o Atlético-MG, 
Michael foi um dos melhores 
em campo. 

Novidade no time titu-
lar, com uma formação com 
dois atacantes, ele conseguiu 
ser a principal arma ofensiva 
do time com jogadas indi-
viduais pela esquerda. Para 
Renato, a participação do ca-
misa 19 na defesa também foi 
importante.

“Praticamente jogamos 
com quatro atacantes fi-
xos. Na hora de atacar tinha 
quatro jogadores contra a 
zaga adversária, e na hora de 
defender eles ajudavam na 
marcação. 

Você não pode ter qua-
tro, cinco que somente ata-
cam ou quatro, cinco que só 
defendem. Nós temos um 
grupo. E no momento que a 
gente estiver atacando, todo 
mundo vai se ajudar. Nossa 
marcação sempre começa 
nos atacantes. 

Não tivemos a posse 
que estamos acostumados, 
mas conseguimos o resulta-
do que interessava”, analisou 
o treinador.

NOVO XODÓ

Michael cresce em
momento turbulento
do Flamengo e vira
protagonista

Clube gaúcho pode receber punição pesada do tribunal 
de até 10 jogos

Jogadores do Palmeiras comemoram em vitória
contra o Grêmio 
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DA REPORTAGEM

A Procuradoria do Supe-
rior Tribunal de Justiça Des-
portiva (STJD) ainda vai anali-
sar as imagens da invasão da 
torcida do Grêmio ao grama-
do da Arena ao final da derro-
ta para o Palmeiras, mas tudo 
indica que o clube gaúcho 
não vai escapar de denúncia 
e de uma possível punição 
até com perda de mandos de 
campo.

O procurador-geral do 
STJD, Ronaldo Botelho Pia-
cente, disse que viu as ima-
gens e que o caso se enqua-
dra no artigo 213 do Código 
Brasileiro de Justiça Despor-
tiva (CBJD), que trata de “in-
vasão de campo”. A pena pre-
vista é de multa de até R$ 100 
mil e perda de mando de uma 
a 10 partidas.

“A questão da perda de 
mando de campo só é dada 
quando levada em conta a 
gravidade nos fatos. Nesse 

DA REPORTAGEM

O Palmeiras teve bons 
momentos na vitória por 3 a 1 
sobre o Grêmio, fora de casa, 
a 4ª consecutiva no Brasilei-
rão e a segunda de virada 
nesta sequência. 

Se Abel Ferreira ainda 
não quer falar no título na-
cional, a série trouxe calma 
e deu muito conteúdo para 
o técnico pensando na final
da Libertadores, dia 27 de
novembro.

Na Arena Grêmio, o 
português, enfim, deu nova 
chance a Gustavo Scarpa 
na equipe titular e usou um 
meio-campo parecido com o 
dos melhores momentos no 
primeiro turno, com o cami-
sa 14 e Raphael Veiga juntos.

Os dois estiveram entre 
os destaques do Verdão no 

QUEBRA-QUEBRA

Grêmio será denunciado por invasão
de torcida e pode perder mandos

4ª VITÓRIA SEGUIDA

Palmeiras vira mais uma e
ganha opção para a final

caso óbvio que houve gravi-
dade. Há uma tendência. A 
Procuradoria vai denunciar. 
Pretende que o Grêmio seja 
punido com perda do mando 
de campo, mas obviamente 
que eu faço a denúncia e o jul-
gamento cabe aos auditores”, 
disse o procurador.

Ao final da partida, 
um grupo de torcedores do 
Grêmio invadiu o gramado, 
depredou a cabine do VAR 
e outros equipamentos de 
transmissão e por pouco não 
invadiu o túnel de acesso aos 
vestiários, onde estavam os 
jogadores. Há ainda relatos 
de agressões a fotógrafos e 
outros profissionais de im-
prensa. Os vândalos também 
acessaram o estacionamento 
do estádio e houve novo con-
fronto com a Brigada Militar. 
Após a confusão, vários torce-
dores foram levados ao Juiza-
do Especial Criminal (Jecrim) 
da Arena. Ainda não há infor-
mações sobre prisões.

triunfo – foram dois gols de 
Veiga, uma assistência e uma 
cobrança de falta na trave de 
Scarpa. Além destes lances 
mais agudos, os dois deram 
ao Palmeiras um jogo mais 
forte pelo centro do campo, 
sem depender tanto de cru-
zamentos para a área.

Abel tanto fala sobre 
controle mental, que os joga-
dores do Palmeiras tiveram 
de demonstrá-lo mais uma 
vez, já que saíram atrás do 
placar. 

E para isso eles se apro-
veitaram do desespero do 
rival, que luta contra o rebai-
xamento.

O time ficou devendo 
especialmente pela postura 
no segundo tempo, mas vi-
rou mais um jogo, algo que 
antes era raro na temporada. 
Neste processo de prepara-

ção para a final, o Palmeiras 
voltou a conviver com vitó-
rias, o que é ótimo. E agora 

pode pensar até em uma 
nova escalação para o duelo 
em Montevidéu.

perto da meia-lua e depois 
Zé Ivaldo cabeceou para João 
Paulo fazer um milagre. De 
fora da área, novamente Pe-
dro Rocha arriscou em cima 
do goleiro.

Se já não bastasse a fal-

ta de pontaria e a atuação de 
João Paulo, o travessão tam-
bém impediu a igualdade. 
Após cruzamento da esquer-
da, Renato Kayzer antecipou 
o zagueiro e cabeceou na tra-
ve, na última chance clara do

jogo.
O Athletico volta a cam-

po diante do Flamengo nesta 
terça (2), às 15h, novamente 
na Arena da Baixada, em jogo 
adiado da 4ª rodada da Série 
A.

MULLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ n° 32.151.220/0001-02, torna 
público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Modalidade: Licença Prévia (LP); Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para atividade: Condomínio Multifamiliar ou conjuntos 
habitacionais (Condomínio Vertical Plurifamiliar com 64 unidades). Localizada na Rua Guanabara, 
S/N, Quadra 11, Lotes 38/39/40/41/42, Residencial Ipanema, município de SINOP-MT.

NELSON LEMES JUSTO – CPF: 004.853.011-56, torna público que requereu junto a Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde – SAMA/LRV as Licenças Prévia 
– LP, de Instalação – LI e de Operação – LO para a atividade de “Condomínios (residenciais, 
comerciais ou de serviços) – Horizontal ou vertical” da Edificação Comercial e Residencial a ser 
executada na Av. Vitória Régia, S/N, Quadra 97, Lote 03A, Bairro Bandeirantes, município de Lucas 
do Rio Verde (MT) – CEP: 78.455-000. Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA -AMBIENTAL 
NILDO BORGES DE FIGUEIREDO SOBRINHO – 65 9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 06.092.671/0001-06, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Alteração/retificação de endereço na (LO) para atividades de Fabricação de 
outros produtos de metal não especificados anteriormente / Comércio atacadista de materiais de 
construção em geral / Comércio varejista de materiais de construção em geral, localizada na A 
Rodovia MT 242, N 2764, Expansão Urbana, Area rural de Sorriso, Município de Sorriso/MT, não 
foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

SEVEN INCORPORADORA LTDA, CNPJ: 39.736.669/0001-81, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT, o LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
SIMPLIFICADO - LAS para a atividade de Cadastro de Rede de Distribuição Rural com desmate de 
1,6649 ha e (65,83452 m³) na Fazenda São Rafael, Zona Rural de Sinop. Não foi determinado EIA/
RIMA.  

FAZENDA CERETTA E RIGON LTDA, CNPJ 37.059.178/0001-18, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA, a Licença por Adesão e Compromisso 
(LAC) para a atividade de Armazéns gerais - emissão de warrant. Localizado na BR 364 Km 1192, 
zona rural, município de Campos de Júlio/MT. Coordenadas geográficas do Empreendimento: 59°
12'2,15"W, 13°40'10,95"S. Não foi determinado o EIA-RIMA.

CASA JARDIM MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA, CNPJ 38.311.523/0001-21, torna público 
que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO) para atividades de Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos 
para agricultura e pecuária / Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta, localizada na AV 
Tancredo Neves, N 1014, Centro-sul, Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266)


