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A CBF já idealizou o mo-
mento para a retomada do pú-
blico nos estádios. A entidade 
quer elaborar um projeto-pi-
loto para liberar a presença 
dos torcedores nas partidas a 
partir das quartas de final da 
Copa do Brasil, prevista para 
o fim de agosto. Funcionaria 
como um teste para o retorno 
definitivo às arquibancadas.

A entidade enviou um ofí-
cio às federações estaduais, 
assinado pelo presidente em 
exercício, Coronel Nunes, 
pedindo para que elas dialo-
guem com as autoridades pú-
blicas de saúde na tentativa 
de ter o aval para a liberação. 
Entendendo que as condições 
sanitárias já mostram certa 
evolução em meio à pande-
mia de Covid-19, a instituição 
criou um grupo de trabalho 
para intensificar um estudo 
sobre a situação. A ideia é 
justamente criar um projeto-
-piloto para iniciar os testes 
na próxima fase da Copa do 
Brasil.

Alguns estados brasileiros 
já têm sinalizado a possibili-
dade de liberação de público 
em seus eventos esportivos. 
A partida entre Flamengo e 
Defensa y Justicia, pelas oita-
vas de final da Libertadores, 
ontem por exemplo, será rea-
lizada no Mané Garrincha, 
em Brasília, com 25% da ca-
pacidade do estádio liberados 
— apenas para pessoas que já 
tenham tomado as duas doses 
da vacina ou apresentem exa-
me PCR com resultado nega-
tivo. 

Recentemente, outros lo-
cais também cogitaram a 
liberação de público nos es-
tádios. A prefeitura de Porto 
Alegre divulgou um plano de 
liberação gradativa, que pre-
via permissão total a partir 
de 27 de setembro.

COPA BR
CBF projeta 
volta do público 
aos estádios

Galo poderá dar um grande salto na tabela de classificação se vencer a partida fora de casa diante do vice-líder da Série B

CRB tem duelo de G4 com o Coritiba

Hoje tem duelo por vaga 
no G4 da Série B. A 
partida entre Coritiba e 

CRB começa às 19h no Estádio 
Couto Pereira. O Coxa é o vice-
-líder, com 24 pontos e o Galo o 
quinto colocado com 20. Como 
visitante, o CRB tem 33,3% de 
aproveitamento. Venceu duas 
partidas (Cruzeiro e CSA) e saiu 
derrotado quatro vezes. Perdeu 
para o Goiás, o Vasco, o Avaí e 
o Guarani. Se venceu hoje volta 
ao grupo dos melhores. 

O meia argentino Diego 
Torres se tornou o artilheiro 
do CRB com nove gols na tem-
porada. No Brasil, atuou pela 
Chapecoense de 2018 a 2020 
e está na segunda temporada 
pelo Galo. “Eu trabalho pra isso 
(fazer gols) e graças a Deus tô 
conseguindo converter. Tomara 
que eu siga fazendo mais gols 
e, sim, eu acho que desde que 
cheguei aqui no Brasil essa é a 
minha melhor fase. Sigo traba-
lhando forte pra seguir contri-
buindo com o time”.

O camisa 10 do Galo falou 
ainda sobre o momento do time 
na Série B. Neste ano, a princi-
pal meta é o acesso, mas Diego 

CRB de Diego Torres reencontra o artilheiro Léo Gamalho que está defendendo o Coritiba

evita euforia. “Eu acho que a 
gente tem que ir passo a passo. 
Claramente dá, mas o campeo-
nato começou recentemente, va-
mos enfrentar todos os jogos, te-
mos muito pela frente e é como 
eu sempre falo: “Vamos passo 
a passo”. Nosso time tá bem, 
tá encaixado, mas obviamente 
a gente tem que melhorar em 
muitos aspectos”.

O atacante Léo Gamalho, 
agora o “Ibra das Araucáricas” 
no Coritiba, vai reencontrar o 
CRB nesta quinta-feira. A par-
tida está marcada para 19h, no 
Couto Pereira, e é válida pela 
13ª rodada da Série B do Bra-
sileiro. Léo Gamalho está con-
firmado entre os 11. Vai ter lei 
do ex?

O camisa 9 do Coritiba vive o 
segundo melhor ano da carreira 
no quesito gols, empatado com 
2020 e só atrás de 2014. Léo Ga-
malho soma 18 gols neste ano. 
São cinco gols pelo Al-Khor e 
13 gols pelo Coritiba. Com isso, 
o jogador, hoje com 35 anos, já 
igualou a marca da temporada 
passada, quando defendeu jus-
tamente o CRB e marcou 18 
gols em 31 jogos.

ASSESSORIA

Daniel Alves é o jogador 
mais experiente que está com 
a seleção para a disputa dos 
Jogos Olímpicos em Tóquio. 
O Brasil estreia hoje contra a 
Alemanha, às 8h30 (de Bra-
sília). Aos 38 anos e um dos 
maiores campeões da história 
do futebol, o brasileiro, porém, 
confirmou que há um “nervo-
sismo” para a estreia diante 
dos alemães e afirmou que 
quer aproveitar cada momen-
to em campo. “Por mais que eu 
tenha vivido coisas especiais 
e grandiosas, a primeira vez 
sempre é com aquele friozinho 
na barriga, nervosismo bom, 
saudável. Espero estar à al-
tura da competição e também 
da seleção”, afirmou o capitão 
brasileiro. Dani também co-
mentou que está em igualdade 
com os mais novos, já que é a 
primeira vez que participa das 

Brasil estreia contra Alemanha e 
Daniel Alves fala de frio na barriga 

Olimpíadas.
O técnico André Jardine 

confirmou formação que vai 
começar a caminhada brasilei-
ra na busca pelo ouro olímpico 
em Yokohama. 

A equipe está confirmada 
com Santos, Daniel Alves (que 
deve ser o capitão), Diego Car-
los, Nino e Guilherme Arana; 
Douglas Luiz, Bruno Guima-
rães e Claudinho; Richarlison, 
Matheus Cunha e Antony.

O grupo é experiente. San-
tos, Daniel Alves e Diego Car-
los são os três jogadores acima 
de 24 anos. Dos 11 iniciais, oito 
já tiveram passagens pela se-
leção principal - apenas Nino, 
Claudinho e Antony ainda não 
foram convocados. O treinador 
falou da preparação e disse 
que a equipe está em forma-
ção. Ou, nas palavras de An-
dré Jardine, “em construção”.

“A gente teve que aprovei-
tar os poucos treinamentos 
com o grupo completo, a estra-
tégia foi entrosar ao máximo 
a equipe que a gente acha 
ideal. É muito comum nes-
ses torneios que as equipes 
que comecem não terminem 
o torneio. Acredito que nossa 
equipe vai se modificar du-
rante a competição, encon-
trar outras variantes. Não 
nos procuramos com isso, 
pelo contrário. Como treina-
dor, tento desfrutar da qua-
lidade e desse bom repertório 
de jogadores que a Seleção 
tem, para durante a competi-
ção surpreender e encontrar 
alternativas diferentes, me-
lhores estratégias”.

Daniel Alves será o capitão do Brasil dos Jogos Olímpicos
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