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Após três tentativas frustradas, Flamengo vence o Coritiba e, enfim, assume a liderança 
do Brasileiro. Hoje seca os rivais para confirmar a ponta da tabela após a 22ª rodada. P. 4 e 5
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ARRASCAETA

fez o segundo gol 
e foi um dos desta-
ques do Flamengo, 

ontem, no 
Maracanã



2   ATAQUE DOMINGO, 22.11.2020  I  O DIA2   ATAQUE DOMINGO, 22.11.2020  I  O DIA

Sem muitas 
opções, 
Emiliano Díaz 
deve repetir a 
formação da 
derrota para o 
Bragantino

Mesmo que 

derrote o 

Fortaleza, 

hoje, no Nil-

ton Santos, o 

Botafogo se-

guirá dentro 

do temido Z-4 

do Brasileiro

Fogão tenta 
interromper 
sequência 
negativa 
Sem vencer há cinco jogos e no Z-4 do Brasileiro, 
Alvinegro recebe o Fortaleza no Nilton Santos

E
m situação crítica no 
Campeonato Brasilei-
ro, o Botafogo tem mais 

uma chance, no Nilton San-
tos, de voltar a vencer na 
competição. Em 19º lugar 
na tabela de classificação, 
o Alvinegro recebe o For-
taleza, às 18h15, disposto a 
interromper uma sequência 
de cinco rodadas sem um 
triunfo, que, mesmo se vier, 
dificilmente vai tirar o time 
do temido Z-4. 

Mas o Botafogo, que será 
comandado novamente pelo 
técnico interino Emiliano 
Díaz, precisa vencer para 
amenizar o risco de novo 
rebaixamento à Série B. O 
filho do técnico argentino 
Ramón Díaz, que se recupe-
ra de cirurgia no Paraguai, 
deve mandar a campo a mes-
ma equipe que perdeu para 
o Bragantino na rodada pas-
sada. Ele segue sem poder 
contar com Angulo (lesão na 
coxa), Gatito (edema ósseo 
no joelho), Kelvin (edema 
muscular), Lecaros (lesão 
no tornozelo direito) e Lucas 
Barros (cirurgia no joelho). 

Para piorar a situação, 
acabou o tempo para o Bota-

fogo se reforçar. A janela de 
transferências nacional e o 
tempo de inscrição de joga-
dores no Campeonato Bra-
sileiro se encerraram e, com 
isso, o Alvinegro será obriga-
do a seguir com o atual plan-
tel até o fim da competição. 
A prioridade durante as últi-
mas horas de janela, na sex-
ta-feira, foi um atacante de 
velocidade. Alguns jogado-
res da Série B do Brasileiro 
foram procurados, mas sem 
sucesso por parte dos diri-
gentes alvinegros.

ADVERSÁRIO PERIGOSO

O Botafogo terá pela fren-
te um dos adversários mais 
perigosos, como visitante, 
no Campeonato Brasileiro. 
Após conseguir um empate 
contra o Vasco, em São Ja-
nuário, na rodada passada, 
o Fortaleza entrará em cam-
po, hoje, em busca de mais 
pontos preciosos no Rio de 
Janeiro. Uma vitória sobre 
o Botafogo deixaria a equipe 
cearense ainda mais perto da 
primeira parte da tabela, em 
condições de brigar por uma 
vaga na Copa Sul-Americana 
da próxima temporada.

Botafogo
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VITOR_SILVA

Fortaleza

Local: Estádio Nilton Santos. Árbitro: 
Heber Roberto Lopes (SC). Horário: 
18h15

BOTAFOGO

FORTALEZA

Diego Cavalieri, Kevin, Marcelo Benevenuto, 
Kanu e Victor Luis; Zé Welison, Caio Alexandre 
e Honda; Bruno Nazário, Éber Bessa e Matheus 
Babi. Técnico: Emiliano Díaz

Felipe Alves, Tinga, Jackson, João Paulo, 
Carlinhos; Juninho, Mariano Vázquez, 
Ronald, Romarinho; David, Wellington 
Paulista. Técnico: Marcelo Chamusca. 

FICHA TÉCNICA

 N O atacante colombiano 
Teo Gutiérrez está na mira 
do Botafogo. Um dos no-
mes indicados pelo técnico 
Ramón Díaz, o centroavan-
te de 35 anos atualmente 
defende o Junior Barran-
quilla, também da Colôm-
bia. A informação é do re-
pórter Marcelo Benedetto, 
da ESPN Argentina.

A p e s a r  d o  i n t e r e s -
se, uma possível investida 
seria possível apenas no 
ano que vem, já que o prazo 
de inscrições fechou sex-
ta-feira. A próxima janela 
internacional de transfe-
rências para o futebol bra-
sileiro só abre no dia 1º de 
março de 2021.

Téo Gutiérrez foi  trei-
nado por Ramón Díaz no 
River Plate, entre 2013 e 
2014, quando foi campeão 
argentino. O atacante ain-
da atuou por Trabzonspor, 
Racing, Lanús, Cruz Azul, 
Sporting Lisboa e Rosario 
Central, além de ter dispu-
tado a Copa do Mundo de 
2014, duas Copas Américas 
e uma Olimpíada pela sele-
ção colombiana.

RAMÓN DÍAZ 
PEDE VINDA DE 
COLOMBIANO
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Fla desencanta, vence 
a primeira com Ceni e 
lidera o Brasileirão
Com gols de Bruno Henrique, Arrascaeta e Renê, Rubro-Negro faz 3 a 1 
no Coritiba e dorme na ponta da tabela. Hoje é dia de secar os rivais

A
pós três partidas sem 
vencer, Rogério Ceni fi-
nalmente conseguiu o 

seu primeiro triunfo no coman-
do do Flamengo. Em bela noite 
de Everton Ribeiro e Arrascae-
ta, a equipe fez 3 a 1 no Coritiba, 
no Maracanã, e vai dormir na li-
derança do Brasileiro. O Rubro-
Negro chegou aos 39 pontos e, 
hoje, seca Atlético-MG, Inter e 
São Paulo para fechar a 22ª ro-
dada na ponta da tabela.

O placar poderia ter sido até 
mais elástico. O Flamengo em-
pilhou oportunidades, a grande 
maioria com Bruno Henrique, 
mas o resultado positivo e a boa 
atuação dá confiança para o tra-
balho de Rogério Ceni antes do 
confronto diante do Racing, 
terça-feira, pela Libertadores.

Sem vencer no Brasileiro há 
quatro jogos, o Flamengo co-
meçou a partida contra o Cori-
tiba mostrando que pode vol-
tar a ser a equipe que encantou 
o Brasil em 2019. Com apenas 
dois minutos, bem ao seu estilo, 
Bruno Henrique abriu o placar, 
de cabeça, após cruzamento na 
medida de Arrascaeta. Aos 25, 
Bruno Henrique ficou cara a 
cara com o goleiro Wilson, mas 
finalizou para fora.

Um minuto depois não teve 
jeito. Vitinho deu belo passe 
para Isla, que cruzou na me-
dida para Arrascaeta finalizar 
bem, sem chances de defesa 
para Wilson. 

Mesmo com 2 a 0 no placar, o 
Flamengo queria mais e quase 
fez o terceiro aos 30 minutos, 
com Everton Ribeiro, que fina-
lizou bem, para grande defesa 
de Wilson. Aos 35 minutos, Vi-
tinho chutou para fora, antes de 
Everton Ribeiro e Bruno Henri-
que acertarem a trave.

Após o intervalo, a partida 
recomeçou no mesmo ritmo. 
Com menos de um minuto, 
Everton Ribeiro colocou a bola 
na cabeça de Bruno Henrique, 
que cabeceou para fora. Aos 
três, Gerson lançou Bruno Hen-
rique, o atacante saiu na cara 
do gol do Coritiba, mas parou 

PEDRO LOGATO

pedro.logato@odia.com.br

Flamengo

Bola lá dentro, 

goleiro na 

rede e Bruno 

Henrique 

vibrando, 

cena comum 

na rotina do 

Flamengo

VOCÊ SABIA

Para terminar 
a 22ª rodada 
na liderança, 
o Flamengo 
precisa 
secar o Atlé-
tico-MG, o 
Internacional 
e o São Paulo
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DANIEL CASTELO BRANCO/AGÊNCIA O DIA

em Wilson. Aos seis, o Coritiba 
respondeu em cabeçada rente 
à trave de goleiro Diego Alves, 
assustando o Flamengo, que 
começou a reduzir a pressão. 

Mesmo assim, chegou ao 
terceiro gol. Renê fez bela ta-
bela com Vitinho, levou a bola 
em direção ao gol e finalizou 
de forma perfeita com a per-
na direita, marcando mais 
um para o clube carioca. Com 
a vantagem ampliada, Rogé-
rio Ceni fez substituições para 
poupar os titulares e o Coritiba 
diminuiu com Mattheus, em 
descuido da defesa. mas nada 
que ameaçasse a vitória do 
novo líder do Brasileiro.

DANIEL CASTELO BRANCO/AGÊNCIA O DIA

Local: Maracanã. Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro (MG). Gols: 1° tempo - Bruno 
Henrique (2 minutos), Arrascaeta (26 minutos). 2° tempo - Renê (30 minutos) e 
Mattheus (47 minutos). Renda e público: Jogo com portões fechados.

Diego Alves, Isla (Matheuzinho), Thuler, 
Léo Pereira e Renê; Willian Arão n, Gerson 
(Diego), Everton Ribeiro (Lázaro) e 
Arrascaeta; Bruno Henrique (Michael) e 
Vitinho (Pedro Rocha).  
Técnico: Rogério Ceni

Wilson, Maílton (Jonathan), Rodolfo Filemon n, 
Sabino e William Matheus; Nathan Silva (Brayan 

Lucumí), Matheus Sales n, Matheus Galdezani 
(Yan Sasse) e Giovanni Augusto; Robson 
(Matheus Bueno) e Osman (Mattheus). 

Técnico: Rodrigo Santana.

FLAMENGO 3 CORITIBA 1
FICHA DO JOGO

Rogério Ceni 
aplaude a 
atuação do 
Flamengo, 
no Maracanã: 
o técnico, 
enfim, venceu 
sua primeira 
partida pelo 
Rubro-Negro 

Arrascaeta 

e Everton 

Ribeiro 

comandaram 

as jogadas 

ofensivas do 

Flamengo na 

fácil vitória so-

bre o Coritiba
Em momento algum ameaçou a 
vitória do Flamengo. Dominado nos 
90 minutos, ainda fez um gol de honra 
para amenizar o vexame, mas é forte 
candidato ao rebaixamento

CORITIBA

ATUAÇÕES

Coritiba

 n Com uma lesão muscular sofri-
da no período em que estava com 
a seleção brasileira, o atacante 
Pedro dificilmente deverá entrar 
em campo terça-feira, contra o 
Racing, pela Libertadores. O Fla-
mengo trabalha com a possibi-
lidade maior de tê-lo no jogo de 
volta contra o clube argentino, no 
Maracanã, no próximo dia 1º.

Pedro é o artilheiro do Flamen-
go na temporada, com 20 gols. O 
bom momento fez com que ele 

fosse convocado para a vaga de 
Neymar. Pedro entrou no segundo 
tempo contra a Venezuela, mas 
nem ficou à disposição de Tite 
para o duelo contra o Uruguai.

O lateral Filipe Luís e o atacan-
te Gabigol, por outro lado, estão 
em estágios mais avançados de 
suas recuperações. No treino de 
sexta-feira, eles participaram de 
uma atividade com os compa-
nheiros e a tendência é que via-
gem para o jogo em Avellaneda.

PEDRO PEGA O RACING NO MARACA

DIEGO ALVES - Foi muito pouco 
exigido, por conta da superioridade do 
Flamengo. NOTA 6.

MAURICIO ISLA - Uma boa opção 
pelo lado direito, deu assistência para 
o gol de Arrascaeta - NOTA 6,5

MATHEUZINHO - Entrou no fim e 
não teve tempo. SEM NOTA.

LÉO PEREIRA - Vinha sem comprome-
ter até bobear no gol do Coritiba. NOTA 5.

THULER - Assim como o seu compa-
nheiro, não teve trabalho. NOTA 6.

RENÊ - Teve atuação segura e ainda 
fez um belo gol. NOTA 7.

WILLIAN ARÃO - Sem muito 
trabalho defensivo, deu boa dinâmica 
ao meio do Fla. NOTA 6,5.

GERSON - Novamente mostrou boa 
movimentação e deu belos lança-
mentos. NOTA 7.

DIEGO - Não teve tempo de fazer 
muita coisa. NOTA 7.

EVERTON RIBEIRO - De volta ao 
time titular, teve uma bela atuação, 
comandando o meio-campo do 
Flamengo. NOTA 7,5

LÁZARO - Promessa da base entrou 
no fim da partida. SEM NOTA.

ARRASCAETA - Deu uma bela 
assistência e fez um belo gol. Grande 
atuação. NOTA 8,0.

VITINHO - Ajudou bastante na 
movimentação da equipe. NOTA 7,0

PEDRO ROCHA - Entrou no fim da 
partida. SEM NOTA.

BRUNO HENRIQUE - Mostrou muita 
vontade, perdeu muitas chances de 
gol, mas deixou o dele. NOTA 7,0.

MICHAEL - Não teve tempo de fazer 
muita coisa. SEM NOTA.

ROGÉRIO CENI - Sua equipe mostrou 
muita movimentação, qualidade 
técnica e segurança defensiva.  
NOTA 7,5.

FLAMENGO
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Internacional Fluminense

Fluzão quer fazer as pazes 
com a vitória diante do Inter
Após dois tropeços e com desfalques pela Covid, meta é voltar ao G-6 do Brasileiro 

V
ivendo momentos de ins-
tabilidade, Internacional 
e Fluminense se enfren-

tam no Beira-Rio, hoje, às 18h15, 
pelo Campeonato Brasileiro. 
As duas equipes devem levar 
a campo, por motivos diferen-
tes, times bastante modificados 
para o duelo que acontece em 
Porto Alegre.

O Internacional tem compro-
misso importante contra o Boca 
Juniors pelas oitavas de final da 
Libertadores, por conta disso, o 
treinador Abel Braga, que não 
vai comandar a equipe por es-
tar com Covid,-19, deve poupar 
alguns jogadores. O Colorado 
não vence há quatro partidas no 
Brasileiro e acabou perdendo a 
liderança da competição.

Já o Fluminense, que não 
vence há duas rodadas, terá 
que fazer mudanças por conta 
da Covid-19 e da saída de um 
jogador. Nino, Michel Araújo e 
Hudson estão contaminados, 
Dodi foi afastado, após o empre-
sário do jogador anunciar que o 
atleta está de saída das Laranjei-
ras. Além disso, Fred, lesionado, 
será desfalque novamente.

A última baixa tricolor para 
o duelo em Porto Alegre foi 
confirmada ontem. O volante 
Hudson foi o quinto jogador no 
elenco a testar positivo para a 
Covid-19 e está afastado do con-
tato com o elenco, cumprindo 
quarentena. Michel Araújo, 
Nino, Egídio e Fernando Pa-
checo já estavam vetados.

DIVULGAÇÃO

Local: Beira-Rio. Árbitro: Luiz Flavio de 
Oliveira (SP). Horário: 18h15

INTERNACIONAL

FLUMINENSE

Marcelo Lomba, Rodinei, Zé Gabriel, Cuesta 
e Uendel; Musto, Nonato, Patrick, Mauricio 
e Marcos Guilherme; Yuri Alberto. Técnico 
interino: Leomir de Souza. 

Muriel, Calegari, Luccas Claro, Digão, Danilo 
Barcelos; Yuri, Yago, Nenê e Luiz Henrique; 
Wellington Silva e Felippe Cardoso.  
Técnico: Odair Hellmann.

FICHA TÉCNICA

 > Porto Alegre

O artilheiro 
Nenê é 
uma das 
esperanças 
do Tricolor 
para bater o 
Inter
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tabelaçoaçotabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A
 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP

 1º Flamengo 39 22 11 6 5 37 31 6 59,1%
 2º Atlético-MG 38 21 12 2 7 37 26 11 60,3%
 3º Internacional 36 21 10 6 5 32 20 12 57,1%
 4º São Paulo 36 18 10 6 2 29 17 12 66,7%
 5º Palmeiras 34 20 9 7 4 28 20 8 56,7%
 6º Santos 34 22 9 7 6 30 25 5 51,5%
 7º Grêmio 33 20 8 9 3 26 19 7 55,0%
 8º Fluminense 32 21 9 5 7 29 24 5 50,8%
 9º Athletico-PR 28 22 8 4 10 19 21 -2 42,4%
 10º Bahia 28 22 8 4 10 28 34 -6 42,4%
 11º Bragantino 26 22 6 8 8 29 28 1 39,4%
 12º Sport 25 21 7 4 10 19 28 -9 39,7%
 13º Fortaleza 25 21 6 7 8 20 19 1 39,7%
 14º Corinthians 25 21 6 7 8 24 29 -5 39,7%
 15º Ceará 24 20 6 6 8 25 30 -5 40,0%
 16º Atlético-GO 24 21 5 9 7 19 27 -8 38,1%
 17º Vasco 23 20 6 5 9 22 26 -4 38,3%
 18º Coritiba 20 22 5 5 12 20 31 -11 30,3%
 19º Botafogo 20 20 3 11 6 20 25 -5 33,3%
 20º Goiás 12 19 2 6 11 21 34 -13 21,1%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

18ª RODADA / JOGO ADIADO / 9.12

São Paulo x Botafogo 19h Morumbi

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A
JOGO HORA LOCAL

22ª RODADA / HOJE
São Paulo x Vasco 16h Morumbi
Ceará x Atlético-MG 16h Castelão
Botafogo x Fortaleza 18h15 Nilton Santos
Internacional x Fluminense 18h15 Beira-Rio
Corinthians x Grêmio 20h30 Neo Química
22ª RODADA / SEGUNDA
Sport x Atlético-GO 20h Ilha do Retiro
23ª RODADA / QUARTA
Atlético-MG x Botafogo 21h30 Mineirão
Coritba  x Corinthians 21h30 Couto Pereira
23ª RODADA / QUINTA
Fortaleza x Goiás 20h Castelão
23ª RODADA / SÁBADO
Palmeiras x Athletico-PR 17h Allianz Parque
Santos x Sport 17h Vila Belmiro
Bahia x São Paulo 19h Fonte Nova
Alético-GO x Internacional 21h Olímpico
23ª RODADA / SEGUNDA
Vasco x Ceará 18h São Januário
Fluminense x Bragantino 20h Maracanã
Grêmio x Flamengo A definir Arena do Grêmio

22ª RODADA/SEXTA
Bragantino 4 x 0 Bahia  Nabi Abi Chedid
22ª RODADA/ONTEM
Flamengo 3 x 1 Coritiba  Maracanã 

Athletico-PR 1 x 0 Santos  Arena da Baixada
*Goiás  x  Palmeiras  Serrinha

a palinha do apolinho
CRÉDITO

EM QUEM CONFIAR?

VASCO VINGADOR 
VAI AO MORUMBI

PEDALADAS

 n Para quem nos acompanha, 
aqui na coluna e também na 
Rádio Tupi, não é surpresa o 
São Paulo estar catalogado 
entre os reais candidatos ao 
título do Campeonato Brasi-
leiro. O grupo de jogadores 
é bom e Dani Alves um líder 
que pilota os jovens e corrige 
os rumos da equipe paulis-
ta. Juntos, eles superam os 
problemas ajudando o téc-
nico Fernando Diniz com 
suas dificuldades. A ingrata 
missão do Vasco, do Seu Sá 
Pinto, no duelo de hoje, no 
Morumbi, será cortar esse 
embalo, jogando por ele e 
pelos que brigam pelo título 
no Brasileirão.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 n Fernando Miguel é um 
dos melhores goleiros 
do Brasileiro. Suas atua-
ções evitam que o Vasco 
amargue resultados pio-
res. Com Covid, vai fazer 
falta contra o São Paulo. 

 n Nas intermináveis elei-
ções no Vasco, os interes-
ses do clube são os que 
menos importam. Sócios 
foram às urnas duas ve-
zes, falam numa terceira 
e nem sinal de solução.

n e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues

Coluna publicada aos domingos, segundas-feiras e quartas-feiras

A segunda onda da Covid-19, 
que já provocou drásticas 
medidas de restrições e con-
finamentos em diversos paí-
ses da Europa, por aqui segue 
contestada pelas autoridades 
e ignorada por grande parte 
da população, que acha que o 
pior já passou, quando os fa-
tos nos levam a crer que o pior 
está por vir justamente por 
conta desse conceito. Aglome-
rações desnecessárias, desca-
so com o uso de máscaras e 
demais obrigações protoco-
lares favorecem a prolifera-
ção do vírus, aumentando o 

risco. O futebol oferece uma 
amostra importante, mais 
de 70 infectados na Série 
A, ao mesmo tempo. Os jo-
gadores expostos a viagens 
nacionais e internacionais, 
aeroportos, aviões e hotéis 
são vetores na volta para 
casa, no reencontro com fa-
miliares e amigos. Imagine a 
que se expôs o técnico Lisca 
Doido, caindo nos braços da 
torcida americana depois de 
eliminar o Internacional na 
Copa do Brasil. O futebol é 
só um exemplo, para os que 
acham que o vírus é ficção.

 n Com toda crise, o time 
do Cruzeiro é outro sob o 
comando do técnico Fe-
lipão. Joga com o apetite 
que faltava na Série B do 
Brasileirão.

 n O clima esquentou no 
Flamengo. Cobranças so-
bre parte física e recupe-

ração lenta dos jogadores 
lesionados.

 n Se Seleção é a reunião dos 
melhores jogadores, Da-
niel Alves não deveria ser 
preterido pelo Tite. 

 n Colômbia quer o técnico 
argentino Jorge Sampaoli, 
do Atlético-MG.

*RESULTADO NÃO COMPUTADO ATÉ O FECHAMENTO DESTA EDIÇÃO
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São Paulo Vasco

Com Covid, 
Vasco encara 
o São Paulo 
Sem Talles Magno, Gigante perde 
Fernando Miguel e Werley, de última 
hora, para o confronto no Morumbi

A
pós empatar com o 
Fortaleza, em São Ja-
nuário, o Vasco tem 

um desafio duríssimo no 
Campeonato Brasileiro. A 
equipe comandada por Ri-
cardo Sá Pinto vai até o Mo-
rumbi, hoje, às 16 horas, en-
frentar o São Paulo, que vem 
embalado pela sequência po-
sitiva na competição e pela 
classificação para a semifinal 
da Copa do Brasil.

O Cruzmaltino precisa 
vencer para tentar sair da 
zona de rebaixamento já nes-
ta rodada. A equipe até dei-
xou o Z-4 após empatar com 
o Fortaleza, quinta-feria, 
mas voltou ao fatídico gru-
po no dia seguinte, quando 
o Bragantino goleou o Bahia 
por 4 a 0. Vale lembrar que o 
Vasco tem um jogo a menos 
na competição.

VÍRUS IMPLACÁVEL

A tarefa de vencer no Mo-
rumbi será ainda mais com-
plicada devido aos desfal-
ques do Vasco. Um deles será 
o de Talles Magno. Após ser 
afastado por ter testado po-
sitivo para Covid-19 em exa-
me inicial, ele de fato teve a 
comprovação, ontem, de que 
está com a doença. 

Havia uma dúvida, na Co-
lina, porque Talles Magno já 
havia testado positivo para o 

DANIEL CASTELO BRANCO

coronavírus no começo da pan-
demia, porém, o Vasco analisa 
a possibilidade de um “falso po-
sitivo”, já que os métodos usa-
dos nos primeiros diagnósti-
cos eram diferentes. Ao todo, o 
Vasco tem nove jogadores afas-
tados das atividades por conta 
da Covid-19. 

Ontem, mais dois atletas 
testaram positivo para a Co-
vid-19: o goleiro Fernando 
Miguel e o zagueiro Werley. 
Ambos foram vetados pelo 
departamento médico e vão 
dar lugar a Lucão e Marcelo 
Alves na partida de hoje.

O São Paulo vai em busca 
de um resultado positivo para 
sonhar com a liderança. Com 
três jogos a menos, o Tricolor 
pode assumir a ponta, caso 
vença o Vasco e adversários 
diretos percam pontos.

Local: Morumbi. Árbitro: Braulio da 
Silva Machado (SC). Horário: 16h

SÃO PAULO

VASCO

Tiago Volpi; Juanfran, Diego Costa, Bruno 
Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Igor 
Gomes e Gabriel Sara; Luciano e Brenner. 
Técnico: Fernando Diniz. 

Lucão; Leandro Castan, Marcelo Alves e 
Ricardo Graça; Léo Matos Andrey, Léo Gil, 
Yago Pikachu  e Neto Borges; Ribamar e 
Cano. Técnico: Ricardo Sá Pinto.

FICHA TÉCNICA

 > São Paulo

O técnico Ricardo 
Sá Pinto teve que 

quebrar a cabeça para 
escalar o Vasco que 

irá a campo hoje


