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Desesperado, Botafogo tenta não afundar 
mais no Z-4 e Vasco tem que se manter fora. Já o 
Fluminense luta por uma vaga na Libertadores. 

Todos entram em campo hoje. P. 2 A 6
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Bragantino

Chance 
para se 
recuperar 
na tabela
Com mudanças, Gigante da Colina 
enfrenta o Bragantino e precisa de 
resultado positivo para se distanciar do Z-4

E
m situação delicada na 
tabela, o Vasco tentará 
se recuperar da derrota 

para o Coritiba, no último sá-
bado, nesta quarta-feira con-
tra o Bragantino, em Bragan-
ça Paulista, em duelo válido 
pela 31ª rodada do Brasilei-
ro. A partida acontecerá às 
21h30.

O treinador Vanderlei Lu-
xemburgo precisará fazer 
duas mudanças na equipe que 
encarou o Coritiba. Henrique, 
que foi expulso, e Bruno Go-
mes, com o terceiro cartão 
amarelo, estão suspensos. A 
equipe deverá ser escalada 
com; Fernando Miguel, Léo 
Matos, Werley, Castan, Neto 
Borges, Andrey, Léo Gil, Juni-
nho (Benítez), Yago Pikachu, 
Talles e Cano.

Com 32 pontos, o Cruzmal-
tino poderá retornar para a 
zona de rebaixamento, caso 
seja derrotado pelo Braganti-
no e o Bahia vença o seu jogo 
contra o Athletico-PR, em Sal-

vador, e o Fortaleza pontue 
contra o Santos, no Castelão.

Adversário do Vasco na 
partida, o Bragantino tem 
38 pontos e busca uma vi-
tória para quem sabe come-
çar a sonhar até mesmo com 
uma vaga em um possível 
G-8, que classificaria para a 
Libertadores.

Local: Nabi Abi Chedid, em Bragança
Paulista (SP).
Árbitro:  Leandro Pedro Vuaden (RS). 
Horário: 21h30

BRAGANTINO

VASCO

Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Fabrício Bruno e 
Edimar; Raul, Eric Ramires e Claudinho; 
Artur, Helinho (Cuello) e Ytalo.  
Técnico: Maurício Barbieri

Fernando Miguel; Léo Matos, Werley, 
Castan e Neto Borges, Andrey, Léo Gil, 
Juninho (Benítez); Yago Pikachu, Talles 
Magno e Germán Cano. 
Técnico:  Vanderlei Luxemburgo

FICHA TÉCNICA

 > São Paulo
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Vasco

RESULTADOS - SÉRIE A

tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

28ª RODADA / ONTEM
Palmeiras 4 x 0 Corinthians Allianz Parque

28ª RODADA / 27/1
Atlético-MG x Santos 19h15 Mineirão

30ª RODADA / 28/1
Bahia x Corinthians 19h Arena Fonte Nova

30ª RODADA / SEXTA-FEIRA
Palmeiras 1 x 1 Grêmio Allianz Parque

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP

 1º São Paulo 57 30 16 9 5 50 28 22 63,3%

 2º Internacional 56 30 16 8 6 48 28 20 62,2%

 3º Atlético-MG 53 29 16 5 8 51 37 14 60,9%

 4º Flamengo 52 29 15 7 7 50 39 11 59,8%

 5º Palmeiras 51 29 14 9 6 43 26 17 58,6%

 6º Grêmio 50 29 12 14 3 38 24 14 57,5%

 7º Fluminense 46 30 13 7 10 40 37 3 51,1%

 8º Santos 45 29 12 9 8 41 36 5 51,7%

 9º Corinthians 42 29 11 9 9 35 34 1 48,3%

 10º Athletico-PR 39 30 11 6 13 27 29 -2 43,3%

 11º Ceará 39 30 10 9 11 41 41 0 43,3%

 12º Bragantino 38 30 9 11 10 39 36 3 42,2%

 13º Atlético-GO 36 30 8 12 10 27 36 -9 40,0%

 14º Sport 32 30 9 5 16 24 38 -14 35,6%

 15º Vasco 32 29 8 8 13 29 40 -11 36,8%

 16º Fortaleza 32 30 7 11 12 26 30 -4 35,6%

 17º Bahia 29 29 8 5 16 35 51 -16 33,3%

 18º Goiás 26 30 6 8 16 29 47 -18 28,9%

 19º Coritiba 25 30 6 7 17 23 39 -16 27,8%

 20º Botafogo 23 30 4 11 15 26 46 -20 25,6%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

31ª RODADA / AMANHÃ
Flamengo x Palmeiras 19h Mané Garrincha

Fortaleza x Santos 19h Castelão

Goiás x Ceará 19h Serrinha

Corinthians x Sport 21h Neo Quimica Arena

30ª RODADA / SÁBADO
Fluminense 1 x 0 Sport Nilton Santos

Vasco 0  x 1 Coritiba São Januário

30ª RODADA /DOMINGO
Athlético-PR 1 x 1 São Paulo Arena da Baixada

Santos 2  x 1 Botafogo Vila Belmiro

Atlético-MG 3 x 1 Atlético-GO Mineirão

Internacional 4  x 2 Fortaleza Beira-Rio

Ceará 2  x 1 Bragantino Castelão

30ª RODADA /ONTEM
Goiás 0 x 3 Flamengo Hailé Pinheiro

31ª RODADA / HOJE
Botafogo x Atlético-GO 17h Nilton Santos

Bahia x Athletico-PR 18h Fonte Nova

Grêmio x Atlético-MG 19h15 Arena do Grêmio

Coritiba x Fluminense 20h30 Couto Pereria

São Paulo x Internacional 21h30 Morumbi

Bragantino x  Vasco  21h30  Nabi Abi Chedid

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Com 32 
pontos, o 
Cruzmalti-
no poderá 
retornar para 
a zona de 
rebaixamen-
to, caso seja 
derrotado 
e haja uma 
combinação 
de resultados 
na rodada

O artilheiro 
Cano é sempre 
esperança 
de gols pro 
time de São 
Januário
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Botafogo

O jovem golei-

ro terá a res-

ponsabilidade 

de fechar o gol 

em mais um 

jogo crucial

Sem Cavalieri, 
Botafogo vai em 
busca da redenção
Glorioso terá Diego Loureiro como titular no jogo em que o torcedor deposita a 
esperança de início de uma milagrosa epopeia para escapar do rabaixamento

E
m busca de uma sobrevida 
no Campeonato Brasilei-
ro, o Botafogo ainda não 

contará com a volta de Diego 
Cavalieri contra o Atlético-GO, 
nesta quarta-feira, às 17h, no 
Nilton Santos. Na lanterna, 
com 23 pontos e 98% de chan-
ces de rebaixamento, o Glorio-
so terá Diego Loureiro como ti-
tular no jogo em que o torcedor 
deposita a esperança de iní-
cio de uma milagrosa epopeia. 
Além do prestígio, uma possí-
vel queda representará uma 
perda de receita de cerca de R$ 
100 milhões, segundo o presi-
dente Ducersio Mello. 

Desfalque na derrota para 
o Santos, Diego Cavalieri vol-
tou a treinar nesta terça-feira, 
mas com restrições. A asses-
soria de imprensa do clube 
informou que o goleiro está 
em evolução após apresentar 
uma ‘intercorrência clínica’. 
Referência na posição nos 
últimos anos, o Glorioso tem 
sofrido para escalar os seus 
melhores goleiros. Jefferson, 
após uma delicada cirurgia 
para a reconstrução do ten-
dão do tríceps do braço es-
querdo, no fim de 2016, ficou 
13 meses afastado até se apo-
sentar em 2018. 

Herdeiro da vaga, Gatito 
correspondeu às expectativas. 
No entanto, o goleiro da sele-
ção do Paraguai sofreu com 
as lesões em 2020. Em trata-
mento após o diagnóstico de 
edema ósseo no joelho direi-
to, vestiu a camisa alvinegra 
pela última vez no dia 23 de 
setembro, no clássico com o 
Vasco, pela Copa do Brasil. 
Com Cavalieri vetado, o xará 
Diego Loureiro, de 22 anos, 
terá a sua chance na tempora-
da. Na derrota por 2 a 1 para 
o Santos, o goleiro, com boas 
defesas, foi elogiado e evitou 
um prejuízo maior na Vila 
Belmiro.

Além de Cavalieri, a lista de 
desfalques do técnico Eduar-
do Barroca conta com Angulo 
(lesão na coxa), Gatito (edema 
ósseo no joelho), Guilherme 
Santos (lesão na coxa) e Lucas 
Barros (cirurgia no joelho).
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Atlético-GO

Gosto do trabalho 
dele e gostaria de 
mantê-lo por quatro 
anos, mas não sei nem 
se vou manter para o 
Campeonato Carioca.
DURCESIO MELLO ,
Presidente do Botafogo

 N O presidente do Botafogo, Dur-
cesio Mello já afirmou em algumas 
oportunidades que é fã do treina-
dor Eduardo Barroca. Em entrevis-
ta ao portal “globoesporte.com”, 
o mandatário afirmou que deseja 
manter o técnico por muito tempo 
no comando do time.

“Gosto do trabalho dele e 
gostaria de mantê-lo por qua-
tro anos, mas não sei nem se vou 
manter para o Campeonato Ca-
rioca. O diretor de futebol vai deci-
dir isso, ele vai ter essa autonomia. 
Eu não quero fazer esse tipo de 
influência. Mas a minha vontade, 
se eu sou o diretor de futebol eu 

manteria o Barroca. Eu manteria 
o Barroca com certeza”, afirmou.

O presidente criticou a rotina de 
demissões de técnico no futebol 
brasileiro e disse que defende uma 
nova metodologia e que tentará 
trazer isso para o Glorioso.

“Eu quero mudar esse padrão 
no Brasil, muita pretensão da 
minha parte, mas a imprensa é 
a primeira a falar que é contra 
essa mudança de técnico toda 
hora, o elenco reclamou mui-
to dessa mudança que a gente 
teve esse ano, de vários técnicos. 
Então, eu gostaria de manter o 
Barroca”, disse.

MORAL COM O PRESIDENTE

FOTOS VITOR SILVA/BOTAFOGO

Barroca tem a 
confiança do 
presidente, 
mas ainda 
não sabe se 
continua no 
Botafogo

Local: Nilton Santos.
Árbitro: : Ramon Abatti Abel (SC). 
Horário: 17h

BOTAFOGO

ATLÉTICO-GO

Diego Loureiro; Kevin, Marcelo 
Benevenuto, Kanu e Vitor Luís; José 
Welison, Caio Alexandre e Bruno 
Nazário; Lecaros, Matheus Babi e 
Pedro Raul. 
Técnico: Eduardo Barroca

Jean; Dudu, Oliveira, Éder e 
Natanael; Pereira, Marlon Freitas e 
Matheus Vargas; Wellington Rato, 
Zé Roberto e Chico.  
Técnico: Marcelo Cabo

FICHA TÉCNICA

Experiente goleiro 
voltou a treinar 
ontem, mas ainda 
não está 100% 
clinicamente. Mais 
uma vez o garoto 
Diego Loureiro será 
titular
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Fluminense joga
por uma vaga na 
Libertadores
O lateral-esquerdo Egídio deve ser a única novidade no time 
do técnico Marcão que encara o Coxa hoje, em Curitiba  

Vivo na corrida por uma 
vaga na Libertadores da 
América deste ano, o Flu-

minense deverá ter apenas uma 
mudança para a partida contra 
o Coritiba, nesta quarta-feira, 
às 20h30, no Estádio Couto Pe-
reira, em compromisso válido 
pela 31ª rodada do Brasileirão. 

No treinamento realizado on-
tem, no CT Carlos Castillo, o téc-
nico Marcão armou o time titu-
lar com o lateral-esquerdo Egí-
dio no lugar de Danilo Barcelos.

Dessa forma, a provável es-
calação para o duelo contra o 
Coxa é a seguinte: Marcos Feli-
pe, Calegari, Luccas Claro, Ma-
theus Ferraz e Egídio; Martinel-
li, Yago e Michel Araújo; Luiz 
Henrique, Lucca e Fred.

Com 46 pontos, o Tricolor 
das Laranjeiras é o sétimo colo-
cado na Série A — o clube tem, 
no momento, 5% de chances de 
se classificar para a Libertado-
res, de acordo com os cálculos 
do site Infobola, do matemático 
Tristão Garcia. 

CORAÇÃO DIVIDIDO
O confronto entre Coritiba e Flu-
minense mexe com o ex-joga-
dor Duilio, revelado pelo Coxa 
e campeão brasileiro pelo Tri-
color. Em conversa com o Jor-
nal O Dia, o ex-zagueiro, de 63 
anos, contou que acompanha 
com bastante carinho as parti-
das das duas equipes.

“Minha passagem pelos dois 
clubes foi bastante positiva. No 
Coritiba eu comecei a minha 
carreira, fui campeão para-
naense, no Brasileiro cheguei a 
semifinais. No Fluminense  fui 
capitão daquela equipe no título 
de 1984”, relembra.

Atualmente, Duilio atua 
como supervisor técnico da 
equipe sub-17 do Fluminense, 
que conquistou recentemente 
o Brasileiro da categoria. 

“Creio que o Fluminense 
está em um caminho certo, 
com grandes valores na base. 
E o Coritiba precisa se reencon-
trar como grande clube que é. 
Torço pelos dois clubes e espe-
ro que em breve eles possam 
voltar a viver juntos bons mo-
mentos no futebol”, disse.

Egídio treinou entre 

os titulares ontem e 

deve entrar no lugar de 

Danilo Barcelos

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE/DIVULGAÇÃO

 N O Fluminense terminou o 
ano de 2020 colocou os sa-
lários de CLT em dia. Porém, 
para conseguir isso, o Tricolor 
teve que antecipar o paga-
mento da venda do lateral-
direito Gilberto, negociado 
com o Benfica no meio do 
ano passado. As informações 
são do portal NetFlu.

Com essa decisão, o clu-
be carioca acabou perdendo 
uma porcentagem do total 
que tinha direito. Porém, 
com isso, o Tricolor conseguiu 
cumprir algumas das pro-
messas feitas para o elenco 
e funcionários, no que tange 
à quitação de dívidas. Desta 
maneira, a diretoria fechou 
2020 em dia na CLT.

Gilberto foi vendido pelo 
Fluminense ao clube por-
tuguês por três milhões de 
euros (R$ 18,7 milhões na co-
tação da época). O Tricolor 
tinha 50% dos direitos eco-
nômicos do jogador, então 
ficou com R$ 9,35 milhões.

FLUMINENSE 
QUITA PARTE 
DOS SALÁRIOS 

Coritiba Fluminense

Local: : Couto Pereira, em Curitiba (PR).
Árbitro: : Felipe Fernandes de Lima (MG).
Horário: 20h30 

CORITIBA

FLUMINENSE

Wilson; Natanel, Nathan Ribeiro, Sabino e 
Biro; Hugo Moura, Nathan Silva, Matheus 
Bueno (Rafinha) e Sarrafiore; Robson e 
Pablo Thomaz (Neilton). 
Técnico: Júlio Sérgio (auxiliar)

Marcos Felipe; Lucas Calegari, Luccas Claro, 
Matheus Ferraz e Egídio; Gabriel Martinelli, 
Yago Felipe e Michel Araújo; Luiz Henrique, 
Lucca e Fred . Técnico: Marcão

FICHA TÉCNICA
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Flamengo

Diego Alves 
continua em 
recuperação 

e já treina 
com bola, 

mas ainda é 
dúvida contra 

o Palmeiras

Diego Alves corre contra o 
tempo para voltar ao gol
Goleiro está na lista de relacionados do Flamengo para os próximos três jogos

O goleiro do Flamen-
go, Diego Alves, segue 
afastado da equipe des-

de que se lesionou no empate 
contra o Fortaleza. A recupe-
ração da lesão na coxa ainda 
não acabou e o arqueiro já 
desfalcou o time contra Flu-
minense, Ceará e Goiás. Ain-
da treinando à parte do gru-
po, o defensor é dúvida para a 
partida de quinta-feira contra 
o Palmeiras.

Apesar de estar treinando 
separado do restante do elen-
co, Diego já vem treinando 
com bola. Desde a última se-
mana, já vem se dedicando 
aos fundamentos mais espe-
cíficos da posição. Na ativida-
de realizada ontem, no CT do 
Brasiliense, o atleta fez ape-
nas trabalho de recuperação.

O Flamengo volta a campo 
nesta quinta-feira e encara o 
Palmeiras em um confronto 
direto por uma vaga na Li-
bertadores e para se manter 
vivo na briga pelo título. Ape-
sar de Diego ainda ser dúvi-
da, quem retorna é Gerson, 
que cumpriu suspensão na 
última rodada.

A vitória sobre o Goiás in-
terrompeu um jejum de três 
jogos do Flamengo sem ven-
cer no Campeonato Brasilei-
ro. Além disso, o resultado fez 
com que as chances de título 
do clube carioca aumentas-
sem. De acordo com os cál-
culos do matemático Tristão 
Garcia, disponibilizados no 
site “Infobola”, o Rubro-Negro 
pulou de 5% para 9% de chan-
ces de levantar a taça.

Líder da competição, o São 
Paulo segue como o maior fa-
vorito. O Tricolor tem 39% de 
chances. Em seguida vem o 
Internacional com 26%.

Depois em terceiro, o Atlé-
tico-MG aparece com 16%. 
Estes clubes têm mais chan-
ces que o Flamengo.

Posteriormente, o Palmei-
ras com 6% e o Grêmio com 
4% encerram os clubes que 
ainda alimentam esperanças 
matemáticas de conquista-
rem o título do Campeonato 
Brasileiro.

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 N A vitória por 3 a 0 contra o Goiás 
foi bastante comemorado por Ro-
gério Ceni. Na opinião do treinador, 
o clube carioca terá mais tranquili-
dade para buscar os seus objetivos 
no Brasileiro.

“Tranquilidade nós temos para 
desenvolver o trabalho aqui. Vitória 
você mede momentaneamente. O 
torcedor fica feliz, mas a confiança 
existe sempre. Trabalho fazemos 

bem direcionado. A vitória traz ale-
gria, satisfação, você tem Gerson no 
próximo jogo, começa a ter mais com-
petição nas posições, e isso ajuda a 
elevar o nível de jogo. Hoje, o time fez 
um grande jogo”, disse.

Titular na partida, o meia Diego re-
cebeu muitos elogios do treinador. Foi a 
primeira partida que o experiente meia 
começou jogando sob o comando de 
Rogério Ceni no Flamengo.

“Temos que ressaltar alguns 
jogadores que foram extrema-
mente competitivos. Diego Ribas, 
por exemplo, que fez um jogaço na 
minha opinião. Primeiro jogo que 
ele inicia comigo. É um cara que 
transmite energia extremamente 
positiva. Gustavo, que decidimos 
ter um jogador mais alto, fez um 
jogo seguro ao lado do Rodrigo 
Caio”, disse.

CENI: VITÓRIA DÁ TRANQUILIDADE PARA TRABALHAR

De acordo com 
cálculos do 
matemático 
Tristão Garcia, 
o Rubro-Negro 
pulou de 5% 
para 9% de 
chances de 
levantar a 
taça
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a palinha do apolinho

FUTEBOL EM ALTA TENSÃO

DECISÃO COM 
PÚBLICO

PEDALADAS

 N Para a final da Copa Liber-
tadores, no dia 30, no Ma-
racanã, entre Santos e Pal-
meiras, decidindo a mais 
importante competição do 
continente, a Conmebol re-
quisitou o estádio e estabe-
leceu normas. Cada clube 
receberá 150 convites. Ou-
tras cotas serão destinadas à 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF) e a autorida-
des, e a fatia maior será dela 
mesmo, para dirigentes, pa-
trocinadores e convidados. 
Gostaria de saber o que di-
zem as autoridades sanitá-
rias do estado e também do 
munícipio sobre a farra.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Contrariando quem diz 
que técnico precisa tem-
po, Abel Ferreira chegou 
sem conhecer o clube, 
adversários, a cidade e o 
país. Pegou o Palmeiras e 
disparou a ganhar.

 N Depois de brilhar na 
goleada de 5 a 0 sobre o 
Fluminense, o Corinthians 
toma de 4 a 0 do Palmei-
ras sem esboçar reação. O 
pior é que poderia ter sido 
de mais.

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

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

 N Os jogos da 31ª rodada, que 
começa hoje, colocam frente 
a frente os seis primeiros: São 
Paulo x Internacional e Grê-
mio x Atlético Mineiro jogarão 
esta noite enquanto Flamengo 
x Palmeiras se pegarão ama-
nhã. Dos seis, o São Paulo é o 
único que depende dos pró-
prios esforços e só isso faz do 
jogo no Morumbi o mais im-
portante da noite. Uma vitó-
ria gaúcha e a equipe de Abel 
Braga (foto) assumirá a lide-
rança e fará a alegria dos que 
sonham com título. No outro 
jogo, o Grêmio recebe o Atlé-

tico-MG, e Renato sabe que a 
derrota o tira praticamente 
da briga. Vencendo, transfor-
mará o Grenal de domingo 
numa final de Copa do Mun-
do. Flamengo e Palmeiras 
levam vantagem por se en-
frentarem amanhã, conhe-
cendo os resultados. O título 
de campeão brasileiro está à 
procura de dono. Qualquer 
um dos seis pretendentes 
poderá ficar com a taça. To-
mara que os deuses do apito 
estejam de prontidão e per-
mitam que esses jogos sejam 
decididos por méritos.

 N O “ex-ultrapassado” téc-
nico Abel Braga briga pela 
liderança do Brasileiro e, 
se o Internacional for cam-
peão, entregará o grupo 
para Seu Ramírez com taça 
e faixas.

 N Invenções do técnico Ro-
gério Ceni no Flamengo 

puxando Arão para a zaga 
devem ter como finalidade 
arrumar vaga para Diego, 
que vem melhorando.

 N Vanderlei Luxemburgo 
arma a defesa do Vasco de 
olho no Claudinho, o cara 
no bom time do Red Bull 
Bragantino.

Messi pega dois 
jogos de gancho 
por expulsão
Craque argentino levou primeiro cartão 
vermelho depois de 753 jogos pelo Barça

O Comitê de Disciplina da 
Real Federação Espa-
nhola de Futebol (RFEF) 

anunciou, ontem, a suspensão 
por dois jogos de Lionel Mes-
si, do Barcelona, por ter agre-
dido Asier Villalibre, atacante 
do Athletic Bilbao, na final da 
Supercopa da Espanha. O lan-
ce valeu o primeiro cartão ver-
melho do craque argentino em 
jogos do time catalão.

Messi corria o risco de sofrer 
uma punição de até 12 jogos, 
mas o comitê não considerou 
a agressão grave e aplicou uma 
pena mais branda. Nos últimos 
momentos da prorrogação do 
jogo, no qual o Barcelona per-
deu por 3 a 2, Messi, após passar 
a bola para o lado esquerdo, ba-
lançou o braço direito e atingiu 
a cabeça de Villalibre, enquanto 
corriam em direção à área.

Villalibre imediatamente 
caiu no chão e, após uma aná-
lise do VAR, Messi foi expul-
so após em 753 jogos no time 
principal do Barcelona. O as-

Lionel Messi foi expulso na final da Supercopa da Espanha
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tro havia recebido cartão 
vermelho duas vezes em 
atuações pela seleção da Ar-
gentina. Uma em amistoso 
de 2005 contra a Hungria 
e na Copa América de 2019 
diante do Chile. Ele tam-
bém foi expulso uma vez 
quando jogava pelo time 
“B” do Barcelona.

O árbitro Gil Manzano 
escreveu na súmula do jogo 
que Messi acertou seu opo-
nente com “força excessiva”, 
enquanto a bola não estava 
perto dele. Messi vai perder 
o jogo do Barcelona contra 
o Cornella, da terceira divi-
são, na Copa do Rei, e o due-
lo com o Elche pelo Campeo-
nato Espanhol.

A participação de Mes-
si na final da Supercopa da 
Espanha era duvidosa por 
causa de uma lesão.

Messi, que deve deixar o 
Barcelona ao final da tem-
porada, tem um desempe-
nho discreto com 14 gols 
marcados, após 22 jogos 
disputados.
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