
Próximos jogos

Vitória (F),
Flamengo (C),

Coritiba (F), Náutico
(C), Atlético-PR (C)

Santo André (F),
Corinthians (C),

Náutico (F), Coritiba
(C), Flamengo (F)

Náutico (F), Santos
(C), Barueri (C),

Botafogo (F),
Cruzeiro (C)

Corinthians (F),
Grêmio (C), Botafogo

(C), Cruzeiro (F),
Sport (C)

Fluminense (C),
Goiás (F), Sport (C),

Atlético-PR (F),
Corinthians (F)

Inter São Paulo Atlético-MG Goiás Grêmio

43 43 40 39 36Pontuação

Por que pode
crescer

Por que pode
cair

Evolução na
tabela

A mão do
técnico

De 7 a 18 de
outubro, terá

Náutico e Atlético-
PR em casa, depois

o Flu fora

Rogério Ceni já
voltou e Hernandes
retorna no dia 27.
Tende a melhorar

O pentacampeão
Ricardinho chega
ao mesmo tempo

que o time volta ao
G-4

Fernandão recupera
a forma, e Romerito
está em fase final de

recuperação

Tem a melhor
campanha em casa,

onde terá, em
seguida,

Fluminense, Sport e
Coritiba

Já jogou contra o
Palmeiras (e

perdeu) e pegará o
São Paulo fora

O problema tem
sido os clássicos.

Até agora, só
venceu o Santos

Quem tem Roth,
tem medo. A

diretoria deu ombros
e renovou com ele

até 2010

Enquanto os rivais
descansam, joga

hoje a Sul-
Americana. E não
poupará titulares

Dia 27, em Goiânia,
pega o Goiás em

jogo de seis pontos.
E a campanha fora

é ruim

Jamais saiu do G-4.
Se taça é desafio,

Libertadores é
quase certeza

A ascensão é mais
meteórica que em

2008. Foi de 14º ao
G-4 em seis

rodadas

Líder por oito
rodadas, chegou a
cair a sexto, mas

ganhou fôlego com
duas vitórias

Pela primeira vez
em 10 rodadas, caiu

fora do G-4.
Acendeu a luz

amarela

O perde e ganha faz
do desempenho um
eletrocardiograma.
Hoje, está em sua

melhor posição

Para Tite, a melhor
defesa é o ataque:
são 47 gols feitos,

10 mais que o
Palmeiras, 14 mais
que o São Paulo

Zagueiro na
casamata é isso aí:
é a melhor defesa,

com 23 gols sofridos

Tem empatado
demais em casa: já

soma cinco no
Mineirão

Hélio dos Anjos
mexeu em time que
estava ganhando e

se deu mal: em
cinco jogos, tomou

12 gols

De fixo, com Autuori,
só o 4-4-2. No

returno, o Grêmio
ainda não repetiu a

escalação titular

Os candidatos

Santos (F), Avaí (C),
Náutico (F),

Flamengo, (C),
Santo André (F)

Palmeiras

44
Não perdeu

jogadores. Vagner
Love pode ser o
salto para o título

O confronto direto.
No 1º turno, não

venceu nenhum dos
times analisados

nesta página

É líder desde a 15ª
rodada, mas não

vence fora há quatro
jogos

Falou Muricy, falou
em vitória magra.

Em 10 jogos,
nenhuma foi por

mais de um gol de
diferença

de olho na libertadores


