Altos enfrenta Santos e River joga com
Fluminense na Copa do Brasil 2019
O campeonato está previsto para começar em dia 6 de fevereiro, até lá a Confederação
Brasileira de Futebol (CBF) ainda vai lançar a tabela completa com todas as informações
sobre os jogos.

As equipes do Piauí já sabem quem vão enfrentar na primeira fase da
Copa do Brasil em 2019. O sorteio aconteceu na noite dessa quinta-feira
(13) no Rio de Janeiro. Segundo o resultado, Altos vai enfrentar o Santos
(SP), enquanto o River vai jogar com o Fluminense (RJ) em casa.
O campeonato está previsto para começar em dia 6 de fevereiro, até lá a
Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ainda vai lançar a tabela
completa com todas as informações sobre os jogos.
O regulamento considera as posições das equipes no ranking da CBF, por
isso Altos e River vão receber os adversários e precisam vencê-los. Se
houver empate, os times do Centro-Sul avançam de fase.
Se o galo vencer o Fluminense, ele vai encarar o Votuporanguense (SP)
ou Ypiranga (RS). Enquanto o jacaré ficaria entre Sobradinho (DF) ou
América (RN).
O sorteio definiu os 40 duelos que vão abrir a edição 2019 da competição
nacional. Para o sorteio, a CBF optou por dividir as 80 equipes em oito
grupos com 10 times em cada um. Os 10 clubes mais bem ranqueados
fizeram parte do Grupo A, os 10 seguintes estavam no Grupo B e assim
sucessivamente até se formar o Grupo H, para evitar que equipes de
força parecida se enfrentem logo neste primeiro estágio.
O sorteio definiu também o chaveamento até a terceira fase da
competição, na qual restarão 20 clubes. Destes, sobrarão 10 para a
quarta fase, quando haverá um novo sorteio. Vale lembrar que 11
equipes entrarão somente nas oitavas de final do torneio.
DUELOS

Grupo 1
Ferroviário-CE x Corinthians-SP
Avenida-RS x Guarani-SP
Central-PE x Ceará-CE
Foz do Iguaçu-PR x Boa Esporte-MG
Grupo 2
Aparecidense-GO x Ponte Preta-SP
Bragantino-PA x ASA-AL
URT-MG x Coritiba-PR
Manaus-AM x Vila Nova-GO
Grupo 3
Campinense-PB x Botafogo-RJ
Ypiranga-AP x Cuiabá-MT
São Raimundo-RR x América-MG
Palmas-TO x Juventude-RS
Grupo 4
Moto Club-MA x Vitória-BA
Galvez-AC x ABC-RN
Sinop-MT x Santa Cruz-PE
Imperatriz-MA x Náutico-PE
Grupo 5
River-PI x Fluminense-RJ
Votuporanguense-SP x Ypiranga-RS

Boavista-RJ x Figueirense-SC
Corumbaense-MT x Luverdense-MT
Grupo 6
Rio Branco-AC x Bahia-BA
Santa Cruz-RN x Tupi-MG
Sergipe-SE x Goiás-GO
Brasiliense-DF x CRB-AL
Grupo 7
Altos-PI x Santos-SP
Sobradinho-DF x América-RN
Brusque-SC x Atlético-GO
Atlético-CE x Joinville-SC
Grupo 8
São José-RS x Chapecoense-SC
Mixto-MT x CSA-AL
São Raimundo-PA x Criciúma-SC
Fast Clube-AM x Oeste-SP
Grupo 9
Tombense-MG x Sport-PE
Operário-MS x Botafogo-PB
Itabaiana-SE x Paraná-PR
Americano-RJ x Londrina-PR
Grupo 10

Juazeirense-BA x Vasco-RJ
Serra-ES x Remo-PA
Real Desportivo-RO x Avaí-SC
Tubarão-SC x Brasil de Pelotas-RS

