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LL‘vai acrescentar muito’

Gatito explica lesão
e elogia Ramón Díaz
Goleiro revela que jogou no sacrifício pela seleção paraguaia

C

Vitor Silva / Botafogo

om um edema ósseo no
joelho direito, o goleiro Gatito Fernández, do Botafogo, admitiu que jogou no sacrifício pela seleção paraguaia contra
o Peru, no dia 8 de outubro, pelas
Eliminatórias da Copa de 2022.
Desde então, o jogador não treina em campo.“Consegui treinar e
no aquecimento da partida contra
o Peru senti o joelho. Joguei com
infiltração.Não pode fazer treinos
no campo desde esse jogo. Estou
com a fisioterapia”, disse Gatito.
O Botafogo anunciou a contratação do técnico argentino Ramón Díaz na noite de quinta-feira.
Gatito disse conhecê-lo e elogiou
o trabalho do ex-treinador da seleção paraguaia.
“Não estive com ele na seleção,
mas o conheço, sei que vai acrescentar muito à equipe. Entendi
que amanhã (sábado) será apresentado o Ramón Díaz como novo treinador”, completou Gatito.
Honda pede união
Ontem, pelo Twitter, o meiocampo japonês Keisuke Honda
falou sobre a situação financeira
do Botafogo, pediu corte de gastos e mais participação da torcida.
“Não devemos focar em aumentar a renda no curto prazo,
precisamos começar reduzindo
os gastos. Porém, sem aumentar
a renda no médio e longo prazo,
não podemos vencer neste difícil
Campeonato Brasileiro. Então,
como o clube aumenta a receita?
E quem pensa e decide sobre um
plano de médio e longo prazo? O
mais importante é isso. O clube
não pertence a uma ou a um grupo de pessoas, o Botafogo é de todos os torcedores,então todos juntos devem pensar e decidir”.
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rapidinhas...

Bangu visita
Cabofriense
Pela 11ª das 14 rodadas
da fase de grupos do Brasileiro da Série D, o quinto
colocado Bangu visita hoje a vice-líder Cabofriense, às 15h, no Correão. No
G-4 estão Ferroviária-SP
(20 pontos), Cabofriense
(19), Cascavel-PR (18) e
Mirassol-SP (16). O Bangu soma 16 pontos, mas
perde no saldo de gols
(13 a 1) para o Mirassol,
que amanhã vai receber
o Cascavel, às 19h.

LL

Lusa da Ilha
joga no Sul
LLA Portuguesa, da Ilha
do Governador, está no
mesmo grupo de Cabofriense e Bangu no Brasileiro da Série D, ocupando a sexta colocação, com
13 pontos. A Lusa precisa
derrotar o vice-lanterna
Nacional-PR (5 pontos),
hoje, às 15h30, em Rolândia-PR, para seguir com
chances de entrar no G-4
e, consequentemente, se
classificar para o mata
-mata da próxima fase.

Voltaço pega
o Criciúma
O goleiro paraguaio Gatito Fernández, do Botafogo, se recupera de edema ósseo no joelho direito

Ex-Vitória está motivado para encarar o Bahia
LLJosé Welison chegou há pouco
tempo,mas já vai se ambientando
ao Botafogo. O volante, contratado recentemente junto ao Atlético-MG, estreou no empate com
o Ceará, sábado, e é opção defensiva para o meio-campo.A próxima partida será especial para Zé.
Criado noVitória,ele reencontrará amanhã o Bahia,time que jogou

contra com certa frequência antes
de se transferir para o Galo.
“A gente vai ter um desafio importante diante do Bahia.Conheço bem a equipe deles em casa.
Temos que fazer um jogo seguro,
sem erros, para sairmos com um
bom resultado de Salvador. Jogar
lá sempre é uma missão complicada.Vamos precisar ter muito equi-

líbrio durante os noventa minutos e eficiência para que possamos
buscar pontos neste confronto”,
afirmou ao LANCE!.
Apesar da briga contra o rebaixamento, José Welison traçou
a meta de terminar na parte superior da tabela do Brasileiro. O Alvinegro é o 14º colocado com 20
pontos, um acima do Z-4.

LLPela 14ª das 18 rodadas da
Série C, o oitavo colocado
Volta Redonda (14 pontos)
enfrenta o Criciúma-SC,
hoje, às 15h, no Luso-Brasileiro, tentando se reaproximar do G-4 e se afastar
do Z-2. O Criciúma está
em sexto lugar, com 16. A
zona da degola conta com
Boa Esporte-MG (10) e São
Bento-SP (9).Já o Tombense-MG (19),que abre o G-4,
recebe hoje,às 17h,o vice-líder Ypiranga-RS (24).

