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Pensa na ‘Sula’, Fogão!
Alvinegro recebe o Inter para se livrar do risco de queda e tentar ir à Sul-Americana
LLLUCIANO PAIVA

luciano.paiva@meiahora.com

A

fundado em dívidas e com
muitas dificuldades para
manter suas obrigações
salariais com jogadores e funcionários em dia, o Botafogo aposta suas fichas no projeto de profissionalização do seu futebol a
partir de 2020. Mas, para isso dar
certo, pontuar diante do Internacional hoje,às 19h,no Estádio Nilton Santos, é fundamental.
É que, além de eliminar o risco
matemático de rebaixamento para a Série B, o Glorioso seguirá na
briga por vaga na Sul-Americana
de 2020, competição que poderá
levar o campeão ao Mundial da
Fifa em 2021, no Japão, cujo novo formato terá 24 participantes.
Ou seja, o time está a 14 partidas
do Mundial:três jogos restantes na
Série A e 11 duelos necessários para faturar o título da Sula em 2020.
Muita viagem? Delírio? Não
importa. Para o humorista Hélio
de la Peña, mentalizar uma situação bem melhor para o clube em
2020 é o primeiro passo para o Botafogo voltar a pensar grande.Afinal,sonhar não custa nada.“Adoro
sonhar.É o que o torcedor botafoguense faz de melhor. Espero an-

O Glorioso
se livra do
rebaixamento
até com um
empate
parado, a virada de chave que está
pra chegar.A possibilidade do‘Botafogo antigo’ficar pra trás e o‘Botafogo do futuro’ aparecer”.
Porém, ainda não está batido o martelo com relação à vaga do futuro campeão da Sula no
Mundial de 2021. A Conmebol
é favorável, mas enfrenta grande
resistência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que não
pretende inflar mais o já muito
criticado calendário nacional.

BOTAFOGO

INTERNACIONAL

Gatito Fernández; Fernando, Marcelo
Benevenuto, Joel Carli e Yuri; Cícero,
João Paulo (Luiz Fernando) e Alex
Santana; Igor Cássio, Diego Souza e
Rhuan. Técnico: Alberto Valentim

Marcelo Lomba; Heitor, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rodrigo
Lindoso e Edenilson; Nico López,
Neilton (Sarrafiore) e Patrick; Paolo
Guerrero. Técnico: Zé Ricardo

Local: Estádio Nilton Santos (RJ)
Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)
Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Ivan
Carlos Bahn (PR)
Horário: 19h
TV: Premiere
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sioso a entrada de investidores no
Botafogo.Quando isso acontecer,
ninguém nos segura”,disse o integrante do Casseta & Planeta.
Quem também curtiu a ideia
de ver o clube de General Severiano no torneio da Fifa foi o youtuber Pedro Certezas, do canal De
Sola. “Acho que dá para a gente
pensar nisso. Acredito que o que
mais me anima para 2020 é, dis-

OUÇA HOJE NA
SUPER RÁDIO TUPI
1280 AM + FM 96,5
Locutor: Odilon Jr
Comentarista: Gerson

O humorista alvinegro Pedro Certezas acredita em dias melhores para o clube a partir do ano que vem

João Paulo segue como dúvida, mas quer jogar
Principal articulador da
‘meiuca’ alvinegra, o volante
João Paulo é a grande dúvida do
técnico Alberto Valentim para
o compromisso de hoje. O jogador sofreu um problema no
cotovelo direito contra a Chapecoense, em Chapecó, e corre
contra o tempo para estar à disposição.“Tive um subluxação do

cotovelo direito. Tenho edema
ósseo, teve estiramento. Estou
com um pouco de dor para ver
qual vai ser minha resposta aos
movimentos. Estou concentrado, mas vai depender muito do
treino de hoje. Minha intenção é
treinar bem. Devo usar uma proteção para deixar firme, mas nada demais”, afirmou João Paulo.

Sem o zagueiro Gabriel,
suspenso pelo terceiro cartão
amarelo, o argentino Joel Carli volta ao time titular. Quem
poderá estrear no profissional
é o promissor volante Caio Alexandre, de 20 anos, que foi relacionado. Até ontem, mais de
16 mil ingressos já haviam sido vendidos antecipadamente.

