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FUTEBOL

Paulistas jogam no domingo, dia 9; destaque para o jogo que fecha a rodada, entre Palmeiras e Vasco, no Allianz

Brasileirão começa no dia 8 de
agosto com partida no Ceará
Marcos de Paula/AllSports

Estadão Conteúdo

A Confederação Brasileira
de Futebol (CBF) divulgou
ontem a tabela detalhada
das dez primeiras rodadas
do Campeonato Brasileiro. A
competição terá início no dia
8 de agosto, um sábado, e os
primeiros times a entrarem
em campo serão Fortaleza e
Athletico-PR, que duelarão a
partir das 19 horas na Arena
Castelão, em Fortaleza. Na
mesma data acontecerão
mais duas partidas: Coritiba
x Internacional, às 19h30, em
Curitiba, e Sport x Ceará, às
21 horas, no Recife.
A rodada inaugural terá os
jogos restantes no domingo.
Logo na manhã, às 11 horas,
o Botafogo receberá o Bahia
no estádio do Engenhão, no
Rio de Janeiro. Às 16 horas,
o atual campeão Flamengo
começará a defesa de seu
título contra o Atlético-MG,
no Maracanã. De acordo
com a tabela da CBF, esse
duelo terá transmissão das
TVs aberta e fechada, além
do pay-per-view.
Os clubes paulistas também

Confira a primeira rodada do Brasileirão
8 de agosto (sábado)
19 horas - Fortaleza x Athletico-PR - Arena Castelão
19h30 - Coritiba x Internacional - Estádio Couto Pereira
21 horas - Sport x Ceará - Ilha do Retiro
9 de agosto (domingo)
11 horas - Botafogo x Bahia - Estádio do Engenhão
16 horas - Flamengo x Atlético-MG - Maracanã
16 horas - Santos x Red Bull Bragantino - Vila Belmiro
16 horas - Corinthians x Atlético-GO - Arena Corinthians
16 horas - Goiás x São Paulo - a definir (em Goiânia)
19 horas - Grêmio x Fluminense - Arena do Grêmio
19h45 - Palmeiras x Vasco - Allianz Parque

Atual campeão nacional, o Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro no Maracanã

farão suas estreias no dia 9. Às
16 horas, o Corinthians jogará
contra Atlético Goianiense, na
Arena Corinthians, em São
Paulo, o Santos receberá o
recém-promovido Red Bull
Bragantino, campeão da Série
B, na Vila Belmiro, e o São
Paulo duelará contra o Goiás,
em Goiânia. Mais tarde, às

19h45, o Palmeiras atuará os portões fechados e com
em seu estádio, o Allianz todo o protocolo elaborado
Parque, contra o Vasco.
pela CBF na prevenção ao
A primeira rodada, também no coronavírus. O Brasileirão
domingo, terá ainda o Grêmio tem previsão de encerramento
recebendo o Fluminense, na em fevereiro de 2021.
As cidades e estádios préArena do Grêmio, em Porto
Alegre, a partir das 19 horas. -definidos são aqueles habiVale lembrar que todos os tualmente utilizados pelos
jogos serão realizados com clubes mandantes. Em reunião

conjunta com a CBF, todos
concordaram em jogar fora
de suas cidades ou Estados
caso isso seja necessário na
época de suas partidas, em
razão de restrições sanitárias
ainda vigentes por conta da
pandemia. Conforme prevê
o Regulamento Geral das
Competições, essas mudanças,
caso necessárias, deverão
acontecer até dez dias antes
da data da partida.
Há ainda a possibilidade
de alguns duelos da primeira
rodada serem adiados por
conta da participação de
alguns clubes nas decisões de

seus estaduais. É o caso dos
times de São Paulo, já que a
segunda partida da final do
Paulista está marcada para o
dia 8 de agosto.
A definição da transmissão
dos jogos segue o ordenamento legal vigente no país,
em decorrência da Medida
Provisória 984/2020, que
concede ao clube mandante
os direitos de transmissão das
partidas. A CBF diz que não
é signatária dos contratos
individuais entre clubes e
emissoras, cabendo à entidade
o estrito cumprimento das
determinações legais em vigor.

1 a 0 contra o Palmeiras

No Morumbi

Vitória mantém chances
do Timão no Paulista

Tricolor recebe o Red Bull Bragantino

O Paulistão voltou logo
com clássico na noite de ontem. E, após mais de quatro
meses sem entrar em campo,
o Corinthians respirou aliviado em Itaquera ao vencer o
Palmeiras por 1 a 0, pela 11ª
e penúltima rodada da fase
classificatória do estadual. O
triunfo manteve as chances do
time de Tiago Nunes chegar
ao mata-mata. Um empate
significaria a eliminação da
equipe alvinegra, que contou
com gol de Gil e defesas
decisivas de Cássio.
O placar acabou agradando
aos dois times. Mesmo derrotado, o Palmeiras garantiu a
vaga nas quartas em razão dos
outros resultados da rodada.
Em segundo lugar no Grupo
B, com 19 pontos, até pode
ser alcançado pelo Novorizontino, mas leva vantagem
por ter mais vitórias. O líder
da chave é o Santo André,
com 20, dono da melhor
campanha do Paulistão. Já o

Corinthians, com 14 pontos
no Grupo D, terá pouco tempo
para celebrar a vitória. Para
se classificar, precisa vencer
o Oeste na última rodada e
torcer para que o Guarani
some no máximo um ponto.

Santos empata

Os quatro meses de afastamento dos gramados foram
sentidos por Santos e Santo
André. Em um jogo muito
fraco tecnicamente, as equipes
empataram ontem por 1 a 1,
na Vila Belmiro.
Garantido nas quartas de
final, o Santos chegou aos 16
pontos e lidera com folga o
Grupo A, enquanto o Santo
André foi a 20 pontos no Grupo
B e também se garantiu na
próxima fase da competição.
Os gols foram marcados no
primeiro tempo. Rodrigo abriu
o placar para o Santo André,
aos 18 minutos, e Soteldo
empatou para o Santos aos
47. (E.C.)

Apesar da paralisação de
jogos oficiais por quatro meses,
algo inédito para o futebol
brasileiro, São Paulo e Red Bull
Bragantino prometem manter
a mesma pegada no retorno
do Campeonato Paulista. As
duas equipes se enfrentam
hoje, às 20 horas, no Morumbi, pela 11ª e penúltima
rodada da fase classificatória
do Estadual. Ambos os times
já estão classificados para o
mata-mata.
Para esta retomada, o São
Paulo terá dois reforços em
campo: o goleiro Tiago Volpi e
o atacante Pablo. Volpi estava
machucado e Pablo voltava
de lesão antes da paralisação
do campeonato, em março.
O atacante vai ocupar a
vaga deixada por Antony,
transferido para o Ajax, da
Holanda. No último jogo antes
da parada, o clássico com o
Santos, Pablo entrou somente
no segundo tempo. Já Volpi
havia sofrido uma fratura
na mão direita após choque
contra adversário em jogo da

Divulgação/SPFC

SÃO PAULO
RED BULL
BRAGANTINO
SÃO PAULO
Tiago Volpi;
Juanfran,
Bruno Alves,
Arboleda e
Reinaldo;
Tchê Tchê,
Daniel Alves,
Igor Gomes;
Vitor Bueno,
Pablo e
Alexandre Pato.
Técnico:
Fernando Diniz.

Volpi reforça meta do São Paulo após fratura na mão

Copa Libertadores. O goleiro
vinha sendo substituído por
Lucas Perri.
Mas quem chamou a atenção nos últimos dias foi o
atacante Alexandre Pato, que
movimentou a torcida por
meio das redes sociais. Ele
voltou a ficar careca depois
de brincar com os internautas,
que até fizeram uma música
do “Pato Careca”. Para os
supersticiosos, o atacante

tem mais sorte sem seus
cabelos.
Em princípio, ele prometeu que rasparia a cabeça se
chegasse a um milhão de
seguidores no aplicativo Tik
Tok. Mas não se aproximou
do número. Mesmo assim,
Pato topou cortar os cabelos.
Careca, ele quebrou jejum
e depois marcou quatro
gols antes da parada pela
Covid-19. “Acho legal esta

RED BULL
BRAGANTINO
Júlio César;
Weverton,
Fabrício Bruno,
Ligger e
Edimar;
Barreto,
Matheus Jesus e
Vitinho;
Artur,
Ytalo e Morato.
Técnico:
Felipe Conceição.

ÁRBITRA - Edina Alves Batista.
HORÁRIO - 20 horas.
LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo .

interação com os torcedores.
Quem sabe a sorte continua
me ajudando”, brincou Pato.
Falando mais sério, ele
ratificou a esperança do
time manter sua força no
Paulistão. “Não mudou nada,
então é para a gente manter
a mesma força em campo. O
time já tem um jeito próprio
de jogar. É natural a falta de
ritmo, mas fora isso, tudo
bem”, comentou. (E.C.)

