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Série B - Dando sequência a 31ª 
rodada, nesta quarta-feira, às 
21h, no Mineirão, o Cruzeiro re-
cebe o Vasco.

Copa do Brasil - O Flamengo fará 
o jogo decisivo, contra o Corin-
thians, no Maracanã, no dia 19 
de outubro. A CBF realizou o sor-
teio dos mandos dos jogos nesta 
terça-feira, em sua sede na Bar-
ra da Tijuca, no Rio de Janeiro. 
A partida de ida acontece uma 
semana antes, no dia 12, na Neo 
Química Arena, em São Paulo.

Forbes - A publicação divulgou 
recentemente uma lista com os 
sete atletas jovens mais bem pa-
gos do mundo. O ranking, que é 
liderado por Josh Allen (US$ 67 
milhões), quarterback do Buffalo 
Bills, da NFL, tem ainda a tenista 
japonesa Naomi Osaka (US$ 59 
mi), Max Verstappen (US$ 48 
mi), piloto da Red Bull, e Mbap-
pé (US$ 43 mi), atacante do PSG. 
Marshon Lattimore (NFL), Devin 
Booker (NBA) e Jake Paul (luta-
dor) fecham a lista.

Tênis - Na busca pela volta ao 
top 15 do ranking mundial, Bia 
Haddad avançou às oitavas de 
final do WTA 500 de Tóquio ao 
vencer a anfitriã Yuki Naito por 
2 sets a 0 (6/4 e 6/2), no início da 
manhã desta terça-feira. A próxi-
ma adversária da brasileira será 
outra japonesa, a ex-número 1 do 
mundo Naomi Osaka, atual 48ª 
colocada.

Boxe - O físico ‘enxuto’ de Robson 
Conceição apresentado nos trei-
namentos é tema de reportagens 
de vários sites internacionais. 
Nesta sexta-feira, o boxeador 
brasileiro vai desafiar o nor-
te-americano Shakur Steven-
son, campeão dos superpenas, 
versão Organização Mundial e 
Conselho Mundial de Boxe, em 
Newark, New Jersey, EUA. Os 
críticos apontam que Robson 
aparenta estar em melhor forma 
física do que no ano passado, 
quando enfrentou o mexica-
no Oscar Valdez, pelo título do 
CMB, e perdeu após 12 assaltos, 
em decisão bastante contestada 
dos jurados.

 ⁄ NOTAS

A vitória por 2 a 1 sobre o 
Atlético-GO na noite de segunda-
-feira, em Goiânia, com dois gols 
do atacante Pedro Henrique, de-
volveu o Inter à vice-liderança do 
Campeonato Brasileiro. No entan-
to, o técnico Mano Menezes per-
deu um titular importante para o 
desafio diante do Bragantino, no 
próximo dia 28, no Beira-Rio, pela 
28ª rodada da competição. O late-
ral-direito Bustos recebeu o tercei-
ro cartão amarelo e está suspenso 
do duelo com os paulistas.

Com a parada para as Datas 
Fifa, Mano terá bastante tempo 
para escolher o substituto do ar-
gentino. A escolha imediata se-
ria Weverton, reserva da posi-
ção. Porém, o jogador pertence 
ao Massa Bruta e o Colorado te-

ria que pagar uma multa para es-
calá-lo. Uma outra opção seria a 
improvisação de Edenílson na la-
teral. Só que esta opção é menos 
provável, já que Johnny está ser-
vindo à seleção norte-americana 
e o camisa 8, atuando no lugar 
do selecionável.

Com isso, uma terceira via, 
já adotada, se trona a mais pró-
xima de ser repetida pelo treina-
dor diante da equipe de Bragança 
Paulista. O argentino Gabriel Mer-
cado deve ser deslocado da zaga 
para a lateral e Rodrigo Moledo 
entra para formar dupla ao lado 
de Vitão.

“Vamos ficar sem o Bustos 
no próximo jogo e vamos ter que 
encontrar uma solução, porque 
justamente contra o Bragantino 
isso aconteceu. Mas uma hora iria 
acontecer. Temos dez jogadores 
pendurados com cartões amare-
los e temos que estar preparados. 
Vamos encontrar a solução, sem 

 ⁄ CAMPEONATO BRASILEIRO
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dúvida nenhuma”, disse o técnico 
após a vitória sobre os goianos.

Nesta terça-feira, o elenco re-
tornou de Goiás. Nesta quarta será 
um dia de folga e os trabalhos se-
rão retomados nesta quinta. A vi-
tória dessa segunda-feira, além de 
devolver o Colorado à vice-lide-

rança, manteve a distância para 
o líder Palmeiras em oito pontos. 
A boa notícia é que os próximos 
dois jogos serão diante da torcida, 
no Beira-Rio - Bragantino e San-
tos. Já o Verdão, sai para dois due-
los longe de seus domínios, diante 
de Atlético-MG e Botafogo.

 ⁄ SÉRIE B

Brigas fazem Grêmio ser punido com perda de três mandos de campo

Ao que tudo indica, o Grêmio 
não atuará mais em sua casa nes-
ta Série B. Nesta terça-feira, o clu-

be foi julgado pelo Superior Tribu-
nal de Justiça Desportiva (STJD) 
por conta das brigas entre torce-
dores no empate em 2 a 2 com o 
Cruzeiro, pela 25ª rodada, no dia 

Saiba como foi o confronto entre Grêmio x Sport, pela31ª 
rodada da Série B, acessando o QR Code

21 de agosto. Assim, o Tricolor foi 
punido com a perda de três man-
dos de campo, além de uma mul-
ta de R$ 100 mil.

De acordo com o presidente 
Romildo Bolzan Júnior, o departa-
mento jurídico irá recorrer da de-
cisão e a direção busca um efeito 
suspensivo para que a pena não 
seja cumprida até o julgamento 
do recurso no Pleno do STJS. Em 
caso de insucesso, o Grêmio não 
poderá mandar as partidas diante 
de CSA, Bahia e Brusque. A Justi-

ça define ainda que os confrontos 
sejam disputados a 100km de Por-
to Alegre, podendo ser mandados 
em Caxias do Sul, por exemplo.

O Grêmio foi denunciado pela 
Procuradoria nos artigos 211 (dei-
xar de garantir segurança para a 
realização da partida) e 213 (dei-
xar de tomar providências para 
prevenir desordens). Foi absol-
vido no primeiro e punido no 
segundo por maioria dos votos 
pelos auditores da Segunda Co-
missão Disciplinar.

Confrontos entre torcedores foram registrados no setor Norte da Arena
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