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LLO BOTAFOGO DEVE ESTREAR HOJE A
NUMERAÇÃO FIXA. DIEGO SOUZA SEGUE COM A
7, e ALEX SANTANA DEVE FICAR COM A 10

esportes

LLSEIS VITÓRIAS, SEIS DERROTAS

GERALDINOS&
ARQUIBALDOS

WASHINGTON RODRIGUES apolinho@meiahora.com

DEPOIS QUE A BOLA ROLA
G

osto de jogadores com
opinião, contestadores,
que sabem o que querem, que
têm personalidade e são capazes de discordar do treinador,
expondo suas opiniões sem serem desrespeitosos. Acho que
ajuda a quem pilota a nave.
Um técnico, por melhor que
seja, tem suas convicções, planeja as estratégias, mas não as
executa. Quem vai para dentro
de campo são os jogadores. Os
mais experientes e capazes de
fazer uma boa leitura do jogo
podem desenvolver um plano B com bola rolando, muitas

ELEGÂNCIA
LLDestaco a bela atitude de
Mano Menezes depois da
derrota do Cruzeiro para o
Internacional, por 1 a 0, no
primeiro jogo pela fase semifinal da Copa do Brasil.
Mano deu show de elegância ao se posicionar diante
dos jornalistas na coletiva,
respondendo a cada pergunta, assumindo a culpa,
enaltecendo os jogadores,
se referindo sempre com o
máximo respeito ao clube e
à sua torcida.Deixou o campo vaiado e saiu do Mineirão aplaudido.
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vezes salvando a pele do treinador. O bonzinho, o caladão,
se omite e vai para o buraco
como o boi no matadouro.
Hoje, vejo muito poucos que
são capazes de repetir o que vi
Gerson, o Canhotinha de Ouro, fazer durante os jogos, inclusive na Seleção Brasileira,
e mesmo com técnicos renomados como Zagallo (foto),
que não só admitiam como
aplaudiam as atitudes positivas. Os técnicos têm papéis
importantes no gerenciamento, mas quem ganha ou perde
jogo é jogador.

Alvinegro pega o Athletico para
fincar pé na parte alta da tabela

O

PEDALADAS
Luxemburgo chamou a rapaziada, fez com que assumissem que não jogaram
nada contra o CSA e ligou
o alerta: ou jogam o que sabem, ou cabeças vão rolar.
Professor tá bravo.

LL

BOLA DENTRO

Balotelli, se vier e quiser jogar
a sério, será uma grande atração
no Flamengo. Quem é contra alega que, fora de campo, o cara é
problemático. Como o jogo é no
campo, sou a favor.

LL

Desempata,
Fogão!

Flamengo livrou-se de
perder mando de campo.
Vai pagar multa de 10 mil
dólares pelos sinalizadores usados por sua torcida.
Torcedor precisa colaborar
para evitar essas punições.

LL

BOLA FORA

Gabriel Jesus pegou dois meses
de suspensão pelas declarações
contra a arbitragem no jogo com
o Peru e pelo faniquito que deu
batendo na cabine do VAR depois
de expulso.
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primeiro turno está
chegando ao fim, e o
Botafogo, para a tranquilidade de seu técnico e torcedores, precisa pegar ‘impulso’ rumo à parte alta da tabela.
O jogo de hoje é perfeito para
isso: o Alvinegro, com 19 pontos, enfrenta o Athletico-PR,
com a mesma pontuação, no
Nilton Santos, às 16h.
Até agora,a campanha do Glorioso no Campeonato Brasileiro
tem sido mais gangorra do que
‘pula-pula’: ora na parte alta, ora
na parte baixa.O retrospecto mostra isso: são seis vitórias,seis derrotas e apenas um empate.
“Não tenho a menor dúvida de que podemos brigar na
parte de cima da tabela. O que
a gente trabalha, a aplicação de
jogadores, a gente já esteve em
uma posição melhor do que
a de hoje, mas entendo que a
gente pode emplacar uma sequência nesse segundo ciclo
e subir”, analisou o técnico
Eduardo Barroca, que lamenta o mau desempenho dos atacantes alvinegros.
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Barroca manifestou otimismo

“Preocupa muito pouco
quem está fazendo gols, incomoda muito pouco o elemento
que vai fazer o gol. Eu me preocupo com o que a gente precisa desenvolver. Daqui a pouco,
nossos atacantes vão fazer os
gols. O gol vai sair naturalmente”, disse Barroca. O Botafogo
ainda procura um atacante para reforçar o elenco. “O principal é que a gente consiga trazer
alguém que faça a diferença”.

BOTAFOGO

ATHLETICO-PR

Gatito Fernández; Marcinho, Joel Carli,
Marcelo Benevenuto e Gilson; Bochecha, João Pedro e Cícero; Luiz Fernando, Rodrigo Pimpão e Diego Souza.
Técnico: Eduardo Barroca

Caio; Madson, Lucas Halter, Pedro
Henrique e Abner; Léo Cittadini,
Rossetto e Lucho González; Braian
Romero, Thonny Anderson e Vitinho.
Técnico: Tiago Nunes

Local: Nilton Santos
Árbitro: Douglas Marques (SP)
Assistentes: Alex Ang (SP) e Miguel
Cataneo Ribeiro (SP)
Horário: 16h
TV: Globo
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