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esportes

Parada cardíaca no treino
Biro Biro é reanimado no vestiário pelo médico do Fogão antes de ir para o hospital

F

ora do empate sem gols diante do Cruzeiro, domingo, no
Mineirão,pela décima rodada do Campeonato Brasileiro,por
causa de uma virose, o atacante
Biro Biro sofreu uma parada cardíaca durante a atividade de ontem do Botafogo, no campo anexo do Estádio Nilton Santos.
O jogador recém-contratado — foi anunciado há uma semana, mas já trabalhava com o
grupo desde o dia 1º — caiu desacordado e foi reanimado no vestiário pelo cardiologista do clube,
Eduardo Amorim, que o fez retomar a consciência sem necessidade do uso de desfibrilador, segundo o site Globoesporte.com.
Biro Biro foi levado de ambulância para um hospital na Zona
Sul, onde chegou conversando.
O atleta realizou um ecocardiograma e mais outros exames.
Na temporada passada, quando estava no futebol chinês, Biro
Biro desmaiou durante a partida
entre o seu ex-clube, o Shanghai
Shenxin, e o Meizhou Hakka, no
dia 26 de agosto de 2017. De volta ao Brasil, ele foi submetido a
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um procedimento chamado de
ablação. O médico carioca que
o operou fez laudo o liberando
para continuar no futebol.
Depois de ser levado para o
hospital, o técnico Eduardo Barroca resolveu encerrar o treino
por causa do clima pesado. O comandante e o zagueiro argentino
Joel Carli foram os primeiros a visitar o jovem de 24 anos. Por nota e pelas redes sociais, o Botafogo
limitou-se a informar que o quadro de saúde de Biro Biro é estável.

Equipe que menos finaliza
LLAtual sexto colocado no Brasileiro, o Botafogo tem sofrido
para se manter nas cabeças. Isso porque, segundo dados do
Footstats, a equipe é a que menos finaliza na SérieA: 83 vezes.
Entusiasta da manutenção
da posse de bola como a melhor maneira de se defender, o
Alvinegro quase não cria oportunidades que testam os goleiros adversários. Dos 83 chutes,
apenas 33 foram ao alvo. No

Brasileirão, o time marcou só
oito gols, mesmo número do
Corinthians, que perdem somente para CSA (três) e Avaí
(quatro). E o próximo compromisso do Botafogo,domingo, às 11h, no Estádio Nilton
Santos, colocará a defesa contra a segunda equipe que mais
finaliza no Brasileiro, o Santos.
O rival já finalizou 155 vezes,
duas a menos que o Flamengo,
o líder das estatísticas.
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Luiz Fernando não preocupa após vomitar
Depois de vomitar ainda
no primeiro tempo da partida contra o Cruzeiro, o atacante Luiz Fernando, que
teve que ser substituído na
ocasião, trabalhou sem limitações ontem antes do problema com Biro Biro. Sendo
assim, o jogador não deverá
ser mais uma dor de cabeça
para o técnico Eduardo Barroca no compromisso diante
do Santos, domingo, no Nil-
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tão. Se vencer o Peixe, o Alvinegro dá mais um importante passo para se firmar de vez
entre os que disputam a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro.
Quem está de volta a General Severiano é o apoiador
Marcos Vinicius, de 24 anos,
que foi emprestado à Chapecoense no final de fevereiro,
mas defendeu o clube durante apenas 14 minutos.

A equipe catarinense confirmou a devolução, além de
um acerto com o Glorioso
para o pagamento de parte
dos vencimentos do jogador,
que deveria ficar na Arena
Condá até o final da temporada. O Botafogo pagou os
salários até agosto, mas agora não terá responsabilidades
até o fim do ano. O seu contrato com o Botafogo tem validade até junho de 2020.

