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Conheça cada rival brasileiro nas oitavas de final da Libertadores

 Nesta segun-
da-feira, a Conmebol 
sorteou os confrontos 
das oitavas de final da 
Libertadores. Os brasi-
leiros terão adversários 
tradicionais pela frente 
como o River Plate, atu-
al campeão da compe-
tição, e outros que ain-

da engatinham como o 
Godoy Cruz, da Argen-
tina. O GloboEsporte.
com mostra detalhes de 
cada rival dos clubes do 
país em busca da clas-
sificação para as quar-
tas de final.

Cruzeiro 
x River Plate

 Dono da segun-
da melhor campanha da 
fase de grupos, o Cru-
zeiro terá uma pedreira 
pela frente. Atual cam-
peão da competição, o 
River Plate segue com 
um elenco forte para 
esta temporada e termi-
nou em segundo lugar 

no Grupo A, atrás do In-
ternacional, mas invic-
to, com duas vitórias e 
quatro empates.

Boca Juniors
 x

 Athletico
 Os dois times 
classificados do Grupo 
G voltarão a se enfren-

tar nas oitavas de final. 
O Athletico fez uma das 
melhores exibições da 
fase de grupos justa-
mente contra o rival, 
quando venceu por 3 a 
0 na Arena da Baixada. 
No outro confronto, em 
La Bombonera, o Boca 
conseguiu a vitória, de 

virada, por 2 a 1, em um 
duelo cheio de polêmi-
ca.

Palmeiras 
x 

Godoy Cruz
 Time com me-
lhor campanha da fase 
de grupos, o Palmeiras 
colocará seu forte elen-
co à prova em Mendon-
za contra o Godoy Cruz, 
mais um representante 
da Argentina. O adver-
sário não apresenta 
grandes credenciais. 
Teve dificuldades em no 
Grupo C contra Sporting 
Cristal e Universidad de 
Concepción, passando 
em segundo lugar, atrás 
do Olimpia.

Libertad 
x 

Grêmio
 Mais um con-
fronto da fase de gru-
pos que se repete nas 
oitavas de final. O Grê-
mio perdeu em casa e 
venceu como visitante, 
aliás, em um jogo fun-
damental para a sua 
classificação para as 
oitavas de final. O Li-
bertad se classificou na 
primeira colocação do 
Grupo H com facilidade 
ao vencer seus quatro 

primeiros jogos na com-
petição.

Internacional
 x 

Nacional (URU)
 Invicto, o Inter-
nacional fez o seu papel 
com louvor e terminou a 
fase de grupos na pri-
meira colocação, mes-
mo tendo como rival o 
River Plate, atual cam-
peão. O Nacional tam-
bém teve que mostrar 
força e deixou para trás 
o Atlético-MG, dispu-
tando o primeiro lugar 
do Grupo E com o Cer-
ro Porteño até o último 
jogo, perdendo a dispu-
ta no saldo de gols.

Flamengo
 x 

Emelec
Depois de uma classi-
ficação sofrida na fase 
de grupos, o Flamengo 
reencontrará um velho 
conhecido nas oitavas 
de final. O Emelec foi 
adversário do clube bra-
sileiro em 2012, 2014 e 
2018. No ano passado, 
não conseguiu a clas-
sificação, mas este ano 
fechou o Grupo B na 
segunda colocação ao 
bater o Cruzeiro no Mi-
neirão por 2 a 1.

Deboche no placar, craques e equilíbrio: 
Flamengo e Corinthians fazem tira-teima em mata-matas

 O sorteio da 
Copa do Brasil colocou 
frente à frente as duas 
maiores torcidas do país 
logo nas oitavas de final. 
Corinthians e Flamengo 
começam a decidir nes-
ta quarta-feira às 21h30, 
na Arena Corinthians, 
uma vaga na próxima 
fase. No ano passado, 
a equipe paulista levou 
a melhor na semifinal. O 
retrospecto dos dois clu-
bes, no entanto, aponta 
para duelos equilibrados 
e repletos de craques.
 Será o sétimo 
encontro entre Corin-
thians e Flamengo em 
mata-matas. O clássico 
já teve jogos decisivos 
por Libertadores, Cam-
peonato Brasileiro, Copa 
do Brasil, Rio-São Paulo 
e Supercopa do Brasil. O 
equilíbrio é a marca do 
confronto. Cada time le-
vou a melhor três vezes. 
O duelo que começa 
quarta e tem seu capítulo 
decisivo em 4 de junho, 
no Maracanã, é uma es-
pécie de tira-teima.
O confronto vai bem de 
protagonistas. Nomes 
como Sócrates, Junior, 
Casagrande, Zico, Neto, 
Túlio, Sávio, Vagner 

Love, Adriano, Romá-
rio e Ronaldo participa-
ram de grandes jogos 
de mata-mata entre os 
dois clubes. E, enquanto 
aguardamos o próximo 
capítulo ser escrito, re-
cordamos essa história 
abaixo.
Quartas de final do Bra-
sileiro de 1984
 O Flamengo vi-
via a maior fase de sua 
história e tinha conquis-
tado três dos últimos 
quatro Campeonatos 
Brasileiro. No jogo de 
ida, no Maracanã, ven-
ceu o Corinthians por 2 
a 0 e encaminhou uma 
vaga nas semifinais. No 
Morumbi, no entanto, o 
Corinthians contrariou a 
lógica. Comandado por 
Sócrates e Casagrande, 
o Timão venceu por 4 a 
1 e eliminou o time cario-
ca.
No fim do jogo, o placar 
eletrônico do Morumbi 
provocou: “"Ponte aérea 
para o Rio - Próximas 
partidas - 18:00, 19:00, 
20:00, 21:00" e “Boa via-
gem”. Foi uma brincadei-
ra de um engenheiro co-
rintiano que trabalhava 
no Morumbi, para o de-
lírio de mais de 120 mil 

torcedores no estádio.
• Flamengo 2 x 0 
Corinthians (Maracanã)
• Corinthians 4 x 
1 Flamengo (Morumbi) 
Gols: Biro-Biro, Wladimir, 
Édson e Ataliba (COR) 
Paulinho (contra)
Quartas de final da Copa 
do Brasil de 1989
 A história quase 
se repetiu cinco anos de-
pois. Após perder no Ma-
racanã por 2 a 0 para o 
Flamengo, o Corinthians 
esteve próximo de rever-
ter a vantagem no Paca-
embu. Com três gols no 
segundo tempo, a equi-
pe paulista conseguiu fa-
zer 4 a 1, com Neto, aos 
40 minutos do segundo 
tempo. A dois minutos do 
fim, no entanto, Júnior 
marcou e calou o está-
dio. Ele e Zico comanda-
ram a classificação rubro
-negra.
• Flamengo 2 x 0 
Corinthians (Maracanã)
• Corinthians 4 x 
2 Flamengo (Pacaembu) 
Gols: Neto, Giba, Eduar-
do e Neto (COR) Zico e 
Júnior (FLA)
Supercopa do Brasil de 
1991
 A CBF anunciou 
a inclusão da Supercopa 

do Brasil no calendário 
de 2020, mas a compe-
tição não chega a ser 
novidade. Em 1991, Co-
rinthians e Flamengo, 
campeões brasileiro e da 
Copa do Brasil, respec-
tivamente, no ano ante-
rior, decidiram a taça em 
jogo único no Morumbi. 
Neto marcou o único gol 
do jogo e deu o título à 
equipe paulista.
• Corinthians 1 x 
0 Flamengo (Morumbi) 
Gol: Neto
Quartas de final do Rio-
São Paulo de 1997
 Os times de 
maiores torcidas do país 
voltaram a se encontrar 
na quartas de final do 
Rio-São Paulo, em 1997. 
Reforçado com contra-
tações badaladas, o Co-
rinthians era o favorito. 
No entanto, o Flamengo 
atropelou no primeiro 
jogo no Maracanã e ven-
ceu por 3 a 0. Na estreia 
de Túlio com a camisa 
corintiana, quem deu as 
cartas foi Romario, com 
dois gols. Sávio ainda 
marcou outro. A equipe 
paulista venceu o jogo 
de volta por 2 a 0, mas 
quem avançou foi o Ru-
bro-Negro.

• Flamengo 3 x 0 
Corinthians (Maracanã) 
Gols: Romário, Romário 
e Sávio (FLA)
• Corinthians 2 x 0 
Flamengo (Morumbi)
Oitavas de final da Liber-
tadores de 2010
 Outro confron-
to que o Corinthians era 
o favorito, mas o Fla-
mengo levou a melhor. 
Melhor campanha da 
fase de grupos, o Timão 
enfrentou o Flamengo, 
pior campanha entre os 
classificados. No jogo de 
ida, um dilúvio no Ma-
racanã. O Rubro-Negro 
venceu por 1 a 0, com 

gol de pênalti de Adria-
no. Na partida de volta, 
no Pacaembu, o Corin-
thians massacrou no pri-
meiro tempo e reverteu a 
vantagem, com direito a 
gol de Ronaldo. Hoje na 
equipe paulista, Vagner 
Love diminui na etapa 
final e levou os cariocas 
às quartas de final da 
Libertadores pela última 
vez.
• Flamengo 1 x 0 
Corinthians
• Corinthians 2 x 
1 Flamengo Gols: David 
(contra) Ronaldo (COR) 
Vágner Love (FLA)
Semifinal da Copa do 

Brasil de 2018
 O último encon-
tro entre as duas equi-
pes em mata-mata é 
recente. Há oito meses 
o Corinthians eliminou o 
Flamengo na semifinal 
da Copa do Brasil. Após 
empate sem gol no Ma-
racanã, Pedrinho saiu do 
banco e precisou de pou-
cos minutos para marcar 
o gol da classificação. O 
resultado derrubou o en-
tão técnico rubro-negro, 
Maurício Barbieri.
• Flamengo 0 x 0 
Corinthians
• Corinthians 2 x 1 
Flamengo


