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Fla só empata 
com o Bragantino 
e deixa escapar a 
chance de assumir 
a liderança 
provisória do 
Brasileiro, mas 
diminui para um 
ponto a diferença 
para o Inter. P. 4 e 5
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Vasco

Cano, Benítez 

e Talles Magno 

treinam de olho 

no duelo contra 

o Fortaleza: 

vencer é 

fundamental

Mesmo no Z-4, Vasco vê risco 
de queda à Série B diminuir
Empate do Bahia com Goiás ajuda e time precisa vencer o Fortaleza para sair da degola

O 
Vasco retornou para a 
zona de rebaixamento 
do Campeonato Bra-

sileiro após o empate entre 
Bahia e Goiás, sábado à noi-
te, em Salvador. Apesar disso, 
o resultado pode não ter sido 
tão ruim para o Cruzmaltino. 
De acordo com os cálculos do 
matemático Tristão Garcia, 
divulgados ontem no site In-
fobola, a equipe do técnico 
Vanderlei Luxemburgo viu 
seu risco de rebaixamento 
cair de 37% para 33%.

Com um jogo a menos, o 
Vasco tem a mesma pontua-
ção do Bahia, porém, perde 
nos critérios de desempate 
e, por isso, está na 17ª coloca-
ção. O time volta a jogar na 
próxima quarta-feira, contra 
o Fortaleza, no Castelão, que 
também é concorrente direto 
na luta contra o rebaixamento 
para a Série B. Com isso, pre-
cisa vencer para voltar a sair 
do Z-4 e manter viva a espe-
rança de fugir do rebaixamen-
to para a Segundona.

A luta contra a degola, 
aliás, está bastante acirrada. 
No momento, apenas o Bo-
tafogo já está matematica-
mente rebaixado. O Coritiba 
tem 99% de risco de queda 
e o Goiás, 92%. Em seguida 
aparecem o Bahia, com 51%, 
o Vasco, com 33%, o Fortale-
za, com 16%, e o Sport, com 
apenas 9%.

POLÊMICA DO VAR

Ainda sobre as reclamações 
contra a arbitragem no em-
pate em 0 a 0 com o Bahia, em 
São Januário, a diretoria do 
Vasco anunciou que vai pedir 
à CBF que o auxiliar do VAR 
Rodrigo Guarizo Ferreira do 
Amaral não atue mais em jo-
gos do clube. 

Os dirigentes cruzmaltinos 
reclamam de suas marcações 
naquele jogo e, também, na 
partida em que o Sport ven-
ceu o Botafogo, sexta-feira, no 
Nilton Santos, que culminou 
com o rebaixamento alvine-
gro. Na ocasião, Rodrigo viu 
pênalti, em lance duvidoso, 
para a equipe pernambucana.

RAFAEL RIBEIRO / VASCO

Diretoria vai 

pedir à CBF 

que o auxiliar 

do VAR Ro-

drigo Guarizo 

Ferreira do 

Amaral não 

atue mais  

em jogos  

do Vasco
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Após queda, Fogão 
junta os cacos para 
enfrentar o Grêmio 
Com Lúcio Flávio na vaga de Eduardo Barroca e pensando 
em renovação, Alvinegro tenta voltar a vencer no Brasileiro

S
ob o comando de Lúcio 
Flávio, treinador interi-
no, o Botafogo faz contra 

o Grêmio, hoje, às 20 horas, no 
Nilton Santos, a sua primeira 
partida após ter seu rebaixa-
mento confirmado para a Série 
B do Campeonato Brasileiro. 
Com a renovação para a pró-
xima temporada a todo favor, 
o Glorioso busca um resultado 
positivo para ao menos melho-
rar a sua pontuação nos jogos 
que restam na competição.

Atualmente na lanterna, 
com 24 pontos, e apenas qua-
tro vitórias em 35 rodadas, o 
Botafogo precisa reagir para 
buscar uma despedida digna 
da elite do futebol nacional. 
Lúcio Flávio, que substiuirá o 
demitido técnico Ricardo Bar-
roca, desligado sábado, um dia 
após a derrota (1 a 0) para o 
Sport, deverá escalar o Botafo-
go com jogadores mais jovens.  

O Grêmio vive um momento 
de instabilidade no Brasileiro. 
Nas últimas cinco partidas, 
empatou quatro e perdeu uma. 
Em busca de uma vaga direta 
para a Libertadores pela com-
petição, o Tricolor Gaúcho pre-
cisa vencer para se aproximar 
de Fluminense e São Paulo.

O presidente alvinegro, Dur-
cesio Mello, que demitiu Bar-
roca e o gerente de futebol, Tú-
lio Lustosa, lamentou a queda 
do Botafogo para a Série B, mas 
prometeu muito trabalho para 
a volts à elite em 2022. Ele se 
disse muito esperançoso quan-
to à reconstrução do clube, sob 
a sua administração. 

“Botafoguenses, quero 
aproveitar esse momento 
pois é necessário um posicio-
namento pelo que está acon-
tecendo. O Botafogo vive um 
dos momentos mais tristes de 
sua história, que culminou 
com rebaixamento. Foram 
muitos erros dentro e fora 
de campo. Precisamos olhar 
para a frente, a instituição 
Botafogo é muito grande e vai 
voltar a ter destaque. Estamos 
criando nova cultura interna 
e rompendo com o que não 
deu certo no passado”, disse 
Durcesio Mello à Botafogo TV.

REPRODUÇÃO

Local: Estádio Nilton Santos.  
Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira (SC). 
Horário: 20h

BOTAFOGO

GRÊMIO

Diego Loureiro, Kevin, Sousa, Kanu e Victor 
Luis; José Welison, Romildo e Caio 
Alexandre; Matheus Nascimento, Cesinha 
e Rafael Navarro. Técnico: Lucio Flávio

Paulo Victor, Vanderson, Rodrigues, 
Kannemann e Diogo Barbosa; Matheus 
Henrique, Lucas Silva, Alisson, Jean Pyerre 
e Pepê; Churín. Técnico: Renato Gaúcho

FICHA TÉCNICA

Botafogo Grêmio

Na fogueira: 

Lúcio Flávio 

vai comandar 

o Botafogo, 

hoje, após a 

queda para a 

Série B
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Bragantino

Empate com 
gostinho
de quero mais

Flamengo fica no 1 a 1 com o Bragantino e perde a chance de dormir na 
liderança do Brasileiro, mas diferença para o Internacional cai para um ponto

M
esmo com boa atuação, 
o Flamengo voltou a va-
cilar em sua persegui-

ção ao Internacional e deixou 
escapar a chance de assumir a 
liderança provisória do Cam-
peonato Brasileiro. O empate 
em 1 a 1 com o Bragantino, po-
rém, não chega a ser uma tra-
gédia. Afinal, o Rubro-Negro 
diminuiu para um ponto a di-
ferença em relação ao líder e 
agora vai secar o Colorado em 
seu duelo contra o Sport, qurta-
feira, em Porto Alegre, fechan-
do a 35ª rodada. Se os gaúchos 
vencerem, vão ampliar a dife-
rença para quatro pontos. 

A partida em Bragança Pau-
lista começou com um ritmo 
intenso. Marcando no campo 
de ataque, o Flamengo atrapa-
lhou a saída de bola dos donos 
da casa em muitos momentos. 
Mas a primeira chance foi do 
Bragantino. Aos 13 minutos, 
Arthur exigiu bela defesa do 
goleiro Hugo Souza. O Flamen-
go respondeu aos 18, em chute 
perigoso de Arrascaeta. 

O Flamengo ditava o rit-
mo, e, aos 29, Gustavo Henri-
que finalizou dentro da área, 
mas Cleiton fez bela defesa. No 
lance seguinte, o zagueiro foi 
puxado dentro da área. Após o 
VAR interceder, a arbitragem 
marcou pênalti que Gabigol co-
brou e abriu o placar.

Aos 36 minutos, o Bragan-
tino chegou com boa possibi-
lidade e quase empatou. Após 
levantamento, Ytalo cabeceou 
para fora, assustando o goleiro 
Hugo Souza. Três minutos de-
pois, o Flamengo respondeu e 
Bruno Henrique perdeu uma 
grande chance. Ele recebeu 
cara a cara, mas se enrolou ao 
tentar driblar o goleiro Cleiton.

O segundo tempo come-
çou no mesmo ritmo. Com o 
Flamengo forçando a saída de 
bola e dificultando o Bragan-
tino. Aos seis minutos, o clube 
carioca criou boa chance, mas 
Bruno Henrique acabou cru-
zando para defesa do goleiro 
Hugo Souza. Porém, aos 17 mi-
nutos, em uma falha individual, 

 ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

 > Bragança Paulista

O Flamengo 

encostou no 

Inter, mas 

precisa secar 

o time gaú-

cho, que, se 

bater o Sport, 

abrirá quatro 

pontos de 

vantagem 

Com categoria, Gabigol 
cobra o pênalti que 
pôs o Flamengo em 
vantagem no placar
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Flamengo

os paulistas empataram. Após 

levantamento, Isla deu bobei-

ra e Helinho cruzou na medida 

para Ytalo deixar tudo igual.

Aos 22 minutos, o Flamen-

go perdeu uma chance clara 

de gol. Na primeira Arrascae-

ta finalizou e depois foi a vez 

de Bruno Henrique. Nas duas 

vezes, o goleiro Claiton apare-

ceu bem para fazer duas exce-

lentes defesas, salvando o Bra-

gantino. Seis minutos depois, 

novamente, Bruno Henrique 

teve boa chance, mas acabou 

finalizando de forma equivo-

cada. No lance seguinte, Ga-

bigol arriscou de fora da área 

para mais uma vez exigir boa 

defesa de Cleiton.

Aos 33 minutos, o Braganti-

no teve uma boa chance. Após 

belo contra-ataque a bola che-

gou em Claudinho que finali-

zou para grande defesa do go-

leiro Hugo Souza. Apenas de-

pois dos 40 minutos, Rogério 

Ceni resolveu mexer na equi-

pe. Pedro, Pepê, Matheuzinho 

e Vitinho entraram na equipe 

carioca. O centroavante teve 

uma chance incrível aos 50 mi-

nutos, porém, acabou paran-

do em boa defesa de Cleiton. 

Apesar do empate, no Estádio 

Nabi Abi Chedid, o Flamengo 

segue na luta pelo título brasi-

leiro. Mas precisa ‘secar’ o líder 

Internacional.

Local: Estádio Nabi Abi Chedid. 
Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (SC). 
Gols: 1° tempo - Gabigol (34 minutos). 
2° tempo - Ytalo (17 minutos).
Renda e público: Jogo com portões 
fechados.

Cleiton, Aderlan n, Léo Ortiz, Ligger e 
Edimar n; Raul n, Ricardo Ryller (Ramires) e 
Claudinho; Artur, Ytalo (Hurtado n) e 
Helinho (Bruno Tubarão).
Técnico: Maurício Barbieri n

Hugo Souza, Isla (Matheuzinho), 
Willian Arão, Gustavo Henrique e Filipe 
Luís; Gomes n (Pepê), Gerson (Pedro), 
Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabigol e 
Bruno Henrique (Vitinho).
Técnico: Rogério Ceni

BRAGANTINO 1

FLAMENGO 1

FICHA DO JOGO

Gerson domina 
a bola e 
impede que 
ela chegue a 
Raul: meia fez 
boa partida 
em Bragança 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Rogério Ceni 
orienta Gabigol. 
Desta vez, 
técnico deixou 
o atacante em 
campo até o 
fim do jogo

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

O Flamengo 

só volta a 

jogar pelo 

Campeonato 

Brasileiro no 

próximo do-

mingo, contra 

o Corinthians, 

às 16h, no 

Maracanã
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Fluminense

Contagem regressiva rumo à Liberta
Se vencer o Atlético-MG, Fluminense estará na fase preliminar da competição. Meta é ir à fase de grupos

C
om a sequência positiva 
de três vitórias e o tro-
peço dos principais ad-

versários, o Fluminense está 
muito perto de garantir o seu 
primeiro objetivo no Brasi-
leirão: uma vaga direta à fase 
de grupos da Libertadores. A 
equipe está a uma vitória de 
garantir a vaga para fase pre-
liminar da competição con-
tinetal, mas a meta é ir além.

Com o tropeço do Santos 
diante do Atlético-GO, o Tri-
color precisa apenas de um 
triunfo contra o Atlético-MG, 
quarta-feira, no Maracanã, 
para ir à pré-Libertadores. 
Se vencer, só poderá ser ul-
trapassado pelo Corinthians, 
que no momento ocupa a oi-
tava colocação. Com 59 pon-
tos, o Fluminense seria no mí-
nimo oitavo colocado, tendo a 
sua frente o campeão da Copa 
do Brasil e o da Libertadores, 
o que lhe confirmaria a vaga.

No entanto, em quinto 
lugar, com 56 pontos, o Flu-
minense ainda luta por uma 
vaga direta na Libertadores. 
Ela pode acontecer de duas 
formas: se a equipe ultrapas-
sar o São Paulo, que tem dois 
pontos a mais, e terminar em 
quarto lugar, ou encerrar o 
Brasileiro em quinto lugar 
e o Palmeiras conquistar a 
Copa do Brasil, abrindo, as-
sim, mais uma vaga direta no 
campeonato nacional.

De acordo com os cálcu-
los do matemático Tristão 
Garcia, registrados no portal 
“Infobola”, o Fluminense tem 
28% de chances de terminar 
o Brasileiro entre os quatro 
primeiros e 57% de possibili-
dades de conquistar uma vaga 
direta para a Libertadores.

RENOVAÇÃO À VISTA
De olho no futuro, a diretoria 
do Fluminense já pensa em 

O técnico 

Marcão faz um 

bom trabalho 

no Fluminense, 

após entrar na 

vaga de Odair 

Hellmann

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE 

renovar o contrato de Caio 
Paulista. Considerado o 12º 
jogador do elenco tricolor, o 
atacante, de apenas 22 anos, 
superou Ganso, que está fora 
de ação há um mês, como o 
mais utilizado em substitui-
ções na temporada. Desde 
que chegou às Laranjeiras, 

em janeiro de 2020, Caio Pau-
lista já foi colocado para jogo 
em 30 oportunidades.

A intenção da diretoria é 
prorrogar o empréstimo de 
Caio Paulista, pelo menos, 
até o fim deste ano. O atacan-
te chegou ao Fluminense vin-
do do Tombense no início de 

2020 e assinou por um ano, 
mas devido à pandemia, es-
tendeu o vínculo até o fim do 
Brasileirão, que se encerra no 
fim deste mês. Caio já foi titu-
lar em quatro oportunidades, 
mas em nenhuma delas che-
gou a completar os 90 minu-
tos em campo. 

Em quinto 

lugar, Flumi-

nense está a 

dois pontos do 

São Paulo, que 

fecha o G-4 do 

Campeonato 

Brasileiro, 

em busca de 

vaga direta na 

Libertadores 
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a palinha do apolinho

O DURO CAMINHO DO VASCO

 DEU RUIM PEDALADAS

 N O Tigres foi melhor tática, 
técnica e emocionalmente 
na semifinal do Mundial de 
Clubes do Catar. Venceu o 
Palmeiras por 1 a 0, gol de 
pênalti infantil cometido 
por Luan. O Verdão não 
mostrou força de reação. O 
Tigres, que na verdade é um 
combinado sul-americano, 
malandro, milongueiro, es-
teve sempre melhor na par-
tida e não ganhou de mais 
graças à boa atuação do go-
leiro Weverton. Os jogado-
res e o técnico Abel Ferreira, 
petrificado na área técnica, 
foram engolidos pelo tama-
nho do jogo. Ganhou mes-
mo o melhor.

BOLA DENTRO BOLA FORA

 N Tuca Ferretti, técnico do 
Tigres, é brasileiro natura-
lizado mexicano. Como jo-
gador, teve passagem pelo 
Botafogo. Tem dez anos de 
clube e nos passou a visão. 
Temos que cair na real.

 N O técnico Abel Ferreira 
apareceu após o jogo com 
explicações vazias, entre 
elas que o time do Palmei-
ras ganhou casca. Muito 
pouco para quem foi ao Ca-
tar querendo a taça.

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

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

 NVanderlei Luxemburgo (foto) 
voltou ao Vasco com o único 
propósito de tirar a equipe do 
atoleiro em que se meteu. Para 
isso, ele criou um campeonato 
à parte, que batizei de Luxa’s 
Cup. A ideia é ganhar dos que 
também tentam fugir e pon-
tuar até alcançar os 45 pontos 
salvadores. Para tanto, precisa 
de mais oito pontos em quatro 
jogos. Quarta-feira, contra o 
Fortaleza, em seguida contra 
o Internacional, o Corinthians 
e o Goiás. Da Luxa’s Cup, são 
dois adversários: Fortaleza 
e Goiás. Seis pontos, que, so-

mados aos 37 conquistados, 
o levariam aos 43, que pode-
riam ou não ser suficientes. 
Se não vencer o Fortaleza na 
quarta, a coisa ficará peluda. 
Terá que incluir Internacio-
nal e Corinthians na Luxa’s 
Cup e ganhar de pelo menos 
um deles. Nada impossível, 
mas a carga emocional pela 
ameaça de degola poderá se 
tornar um adversário extra a 
ser combatido, em trabalho 
de vestiário. Vejo o elenco do 
Vasco com capacidade para 
superar a dura tarefa. Só de-
pende dele.

 N Apresentado oficialmen-
te na sexta-feira, o atacante 
Hulk, de 34 anos, iniciou o 
trabalho para perder peso, 
recuperar a forma e fazer 
sua estreia pelo Atlético
-MG na temporada 2021. 

 N A Liga Inglesa autoriza 
substituições de jogadores, 

além das três interrupções 
permitidas, nos casos de 
concussão cerebral.

 N O técnico Jorge Jesus diz 
que pretende vir com a fa-
mília morar no Brasil. Os 
maus resultados do Benfi-
ca poderão abreviar a sua 
mudança.

RESULTADOS - SÉRIE A

tabelaçoaço
N site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

34ª RODADA  /QUARTA
Grêmio 3 x 3 Santos Arena do Grêmio

Bragantino 2 x 0 Atlético-GO Nabi Abi Chedid

Corinthians 2 x 1 Ceará Neo Química Arena

Bahia 0 x 1 Fluminense Itaipava A. Fonte Nova

Goiás 1 x 0 Atlético-MG Serrinha

34ª RODADA  /QUINTA
Fortaleza 3 x 1 Coritiba Castelão

Flamengo 2 x 0 Vasco Maracanã

Athletico-PR 0 x 0 Internacional Arena da Baixada

30ª RODADA  (JOGOS ADIADOS) /SEXTA
Botafogo 0 x 1 Sport Maracanã

35ª RODADA  /SÁBADO
Bahia 3 x 3 Goiás Fonte Nova

Atlético-GO 1 x 1 Santos Antônio Accioly

35ª RODADA  /ONTEM
Bragantino 1 x 1 Flamengo Nabi Abi Chedid

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

 1º Internacional 66 34 19 9 6 57 31 26 64,7%

 2º Flamengo 65 35 19 8 8 63 44 19 61,9%

 3º Atlético-MG 60 34 18 6 10 58 42 16 58,8%

 4º São Paulo 58 33 16 10 7 53 36 17 58,6%

 5º Fluminense 56 34 16 8 10 49 40 9 54,9%

 6º Palmeiras 53 33 14 11 8 46 32 14 53,5%

 7º Grêmio 53 34 12 17 5 46 35 11 52,0%

 8º Corinthians 48 33 13 9 11 41 39 2 48,5%

 9º Bragantino 48 35 12 12 11 49 40 9 45,7%

 10º Santos 47 34 12 11 11 48 48 0 46,1%

 11º Athletico-PR 46 34 13 7 14 31 31 0 45,1%

 12º Atlético-GO 46 35 11 13 11 35 41 -6 43,8%

 13º Ceará 45 34 12 9 13 48 46 2 44,1%

 14º Sport 38 34 11 5 18 27 44 -17 37,3%

 15º Fortaleza 38 34 9 11 14 31 35 -4 37,3%

 16º Bahia 37 35 10 7 18 41 58 -17 35,2%

 17º Vasco 37 34 9 10 15 34 49 -15 36,3%

 18º Goiás 33 35 8 9 18 37 60 -23 31,4%

 19º Coritiba 28 34 6 10 18 29 47 -18 27,5%

 20º Botafogo 24 34 4 12 18 28 53 -25 23,5%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

33ª RODADA (JOGO ADIADO) / 17/2
Santos x Corinthians 19h Vila Belmiro

30ª RODADA (JOGO ADIADO) / 19/2
São Paulo x Palmeiras 19h Morumbi

35ª RODADA / HOJE
Botafogo x Grêmio 20h Nilton Santos

35ª RODADA / QUARTA-FEIRA
Internacional x Sport 19h Beira-rio

Fortaleza x Vasco 19h15 Castelão

São Paulo x Ceará 21h Morumbi

Fluminense x Atlético-MG 21h30 Maracanã

Corinthians x Athletico-PR 21h30 Neo Química Arena

Coritiba x Palmeiras 21h30 Couto Pereira

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A
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Palmeiras

Palmeiras continua sem Mundial
Derrota para o Tigres frustra o sonho do Alviverde de lutar pelo título inédito em sua centenária história

O 
Palmeiras viu o sonho de 
conquistar o Mundial de 
Clubes chegar ao fim de 

maneira precoce. Sem brilho e 
com pouca inspiração, perdeu 
para o Tigres-MEX, por 1 a 0, 
ontem, em Doha, e foi elimina-
do na semifinal, se juntando a 
Atlético-MG e Internacional, 
que também viram a “zebra” 
aprontar e não foram à decisão. 
Agora, resta disputar o tercei-
ro lugar, quinta-feira, contra 
o perdedor do duelo entre Al 
Ahly-EGI e Bayern de Munique
-ALE, que se enfrentam hoje na 
luta por uma vaga na final con-
tra os mexicanos. 

Após perder a final para o 
Manchester United em 1999, a 
esperança era grande por uma 
reviravolta no Catar, com boa 
campanha e o sonhado título. O 
retorno à competição, 21 anos 
depois, porém, foi frustrante. 
Nem de perto o Palmeiras foi o 
time dominante e campeão da 
Libertadores há oito dias. 

Faltou ímpeto ofensivo, 
pressão, apesar da luta até o 
apito final. Pareceu que o time 
estava num jogo normal e não 
em uma semifinal de Mundial. 
O Palmeiras tinha a obrigação 
de jogar melhor, mas sucum-
biu, talvez pela pressão por um 
resultado positivo no Mundial. 
Peças importantes sentiram e 
renderam pouco. 

O português Abel Ferreira 
repetiu a escalação campeã da 
Libertadores diante do San-
tos. A ordem era marcar forte, 
pressionar a saída de bola e 
explorar a rapidez de Rony e o 
oportunismo de Luiz Adriano. 
Mas o Palmeiras demorou para 
encaixar seu futebol no estádio 
Education City, em Doha. Logo 
de cara, um susto. Weverton fez 
milagre logo com três minutos, 
em cabeçada de González.

O francês Gignac cobra o pênalti que garante a vitória do Tigres e acaba com o sonho do Palmeiras de seguir na luta pelo inédito Mundial de Clubes

AFP

Aos poucos, o Palmeiras foi 
se soltando, mas, afoito, não fu-
rou o paredão mexicano. O Ti-
gres resolveu se soltar e Gignac 
exigiu duas novas grandes de-
fesas de Weverton. O Palmeiras 
não fez um primeiro tempo pri-
moroso, e seguiu com atuação 
abaixo da esperada na segunda 
etapa. Muito em função do gol 
de Gignac. Aos sete minutos, 
Luan agarrou González na área 

e o árbitro deu pênalti, bem ba-
tido pelo atacante francês.

O Palmeiras sentiu o gol. 
Abel Ferreira mexeu na equi-
pe, mas as alterações não sur-
tiram efeito. A tensão se fazia 
presente e o relógio jogava con-
tra. Sobrou coração, mas o grito 
do gol não veio. Agora é pensar 
na final da Copa do Brasil, con-
tra o Grêmio. O título Mundial, 
segue como um sonho distante.

Local: Estádio Cidade da Educação, Doha, Catar. Árbitro: Danny Makkelie (HOL).  
Gol: 2° tempo - Gignac (7 minutos)

Weverton, Marcos Rocha (Mayke), Luan n , 
Gustavo Gómez e Viña; Danilo (Felipe 
Melo), Zé Rafael (Patrick), Gabriel Menino 
n (Willian), Raphael Veiga (Scarpa) e 
Rony; Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira

Guzmán n, Luis Rodríguez, Reyes, Salcedo e 
Dueñas (Meza); Rafael Carioca, Pizarro, 

Luis Quiñones (Fulgencio) e Aquino n ; 
Carlos González e Gignac. 

Técnico: Tuca Ferreti

PALMEIRAS 0 TIGRES-MEX 1
FICHA DO JOGO

 > Doha, Catar


