
Arena Pantanal completa três anos 
com quase 200 jogos e problemas
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Julgamento é confirmado e FMF 
adia semifinal do Mato-grossense

Com empate, Luverdense vai 
às semifinais da Copa Verde
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Construída para a 
Copa do Mundo 2014, a 
Arena Pantanal completa 
três anos neste domingo, 
02 de abril. Neste per-
curso o estádio passou 
por muitas polêmicas e 
falta de cuidado por par-
te do governo do estado. 
Porém, se tornou a nova 
casa do futebol mato-
grossense, sediou quatro 
partidas do Mundial, 
recebeu jogos da Série 
A do Brasileiro e títu-
los foram comemorados 
pelo Cuiabá, único clube 
a levantar troféus nela. 
O jogo inaugural foi en-
tre Mixto x Santos, pela 
primeira fase da Copa 
do Brasil, em 2014. De lá 
para cá foram 170 jogos e 
464 gols marcados.

Problemas
O estádio, que custou 

cerca de R$ 660 milhões 

aos cofres públicos, ain-
da vive um impasse 
sobre a sua entrega ofi-
cial ao governo de Mato 
Grosso. A empresa Men-
des Júnior, construtora 
responsável, alega não 
ter recebido o valor total 
e por isso se nega a ter-
minar a obra. Por outro 
lado, o governo judicia-
lizou a empresa porque 
acredita que o dinheiro 
gasto daria para ter con-
cluído o estádio.No meio 
dessa briga, a Arena Pan-
tanal ficou sem os devi-
dos reparos e diversos 
problemas apareceram, 
como bancos de reservas 
rasgados, vazamentos de 
água nos banheiros e ves-
tiários, tetos desmorona-
ram, pisos se soltaram, 
a parte elétrica foi com-
prometida, com diversos 
apagões, lixo acumulado 
e falta de limpeza, além 
de rachaduras nas estru-
turas de concreto.
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A falta de laudos técnicos afastou jogos da Seleção Brasileira e Série A do Brasileiro

O julgamento que 
pode tirar o União da se-
mifinal do Campeonato 
Mato Grossense foi con-
firmado para a próxima 
terça-feira, às 19h, pelo 
Tribunal de Justiça Des-
portiva de Mato Grosso 
(TJD-MT). Com isso, o 
primeiro jogo da semifi-
nal entre União e Sinop, 
que seria neste domingo, 
foi adiado para o próxi-
mo dia 09 de abril, com 
local e horário ainda a 
definir. Isso porque se o 
Colorado for punido o 
Dom Bosco assumiria a 
segunda posição e seria 
o adversário do Sinop na 
semifinal. 

Sendo assim, no dia 
09 de abril a semifinal 
terá duas partidas: União 
ou Dom Bosco x Sinop e 
Luverdense x Cuiabá. O 
União pode perder até 
37 pontos pela escalação 
irregular de Kauan e Ca-
lado, que estariam sus-
pensos.

Os confrontos das 
semifinais serão entre 
União X Dom Bosco ou 
Sinop (local a definir) e 
Luverdense X Cuiabá, no 

estádio Passo das Emas.
O Dom Bosco acusa o 

União de ter escalado o 
meia Calado e o zaguei-
ro Kauan de forma irre-
gular. Ambos foram pu-
nidos pelo TJD-MT por 
conta de uma briga no 
dia 17 de abril de 2016, 
na vitória do União sobre 
o Sinop por 1 a 0. Eles 
foram expulsos e cum-
priram um jogo de sus-
pensão no jogo seguinte 
daquele estadual. Kauan 
jogava pelo União e Cala-
do pelo Sinop.

O problema é que no 
dia 09 de junho de 2016, 
quando o Mato-Grossen-
se já havia terminado, o 

TJD julgou o caso e por 
unanimidade conside-
rou os dois culpados 
com a pena de dois jo-
gos de suspensão. Como 
já haviam cumprido um 
jogo, os atletas deveriam 
ter ficado de fora de mais 
uma partida, sendo esta 
de um torneio organiza-
do pela Federação Mato-
grossense de Futebol.

Kauan chegou a jogar 
a Copa FMF Sub-21, mas 
pelo menos o meia Cala-
do deveria ter ficado de 
fora da primeira rodada 
do Estadual 2017 - no 
caso na vitória sobre o 
Araguaia, no dia 05 de 
fevereiro. 

O Luverdense abriu 
vantagem, mas cedeu 
o empate por 2 a 2 ao 
Rio Branco-ES, na noi-
te deste sábado, no es-
tádio Kleber Andrade, 
em Cariacica. Como o 
time mato-grossense 
havia goleado na ida 
por 5 a 0, a vaga nas se-
mifinais da Copa Verde 
ficou com o Verdão do 
Norte. Os gols foram 
marcados por Ricardo 
e Diogo Sodré para o 
LEC e Márcio Carioca e 
Dedé para os donos da 
casa.

O Luverdense tinha 
larga vantagem e come-
çou o jogo bem postado 
em campo e esperando 
brechas para atacar. 
Aos 14 minutos da pri-
meira etapa, Ricardo 
recebeu passe de Mar-
cos Aurélio e finalizou 
forte de fora da área 
para abrir o placar. De-
pois o intervalo, o time 
da casa precisava mar-
car sete gols e foi para 
a pressão, mas foi o Lu-
verdense que balançou 
as redes novamente. 
Aos 13 minutos, Dio-

go Sodré foi lançado 
dentro da área, cortou 
o agueiro e bateu firme 
para estufar as redes.

Quando já estava 
praticamente decidi-
do o confronto, o Rio 
Branco mostrou reação 
e diminuiu o placar 
com Márcio Carioca, 
depois de bela jogada 
de Ivan. E aos 39 mi-
nutos do segundo tem-
po Dedé empatou após 
confusão dentro da 

área do Verdão do Nor-
te. Fim de jogo, 2 a 2.

O Luverdense aguar-
da o seu adversário 
na semifinal da Copa 
Verde, que vai sair do 
confronto entre Rondo-
niense e Luziânia, que 
se enfrentam na pró-
xima quarta-feira, às 
21h30 (horário de Bra-
sília), em Porto Velho. 
Na ida houve empate 
em 3 a 3, no Distrito 
Federal. 
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Diário da Serra

Julgamento acontecerá nesta terça feira

Empate por 2 a 2 com o Rio Branco ES garantiu o resultado
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