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LLBOLA FORA
Vitor Silva/Botafogo.

O goleiro
paraguaio,
que é ídolo
do Botafogo,
ainda está em
recuperação
de uma lesão
óssea e não
tem previsão
para retomar
o posto de
titular na meta
alvinegra

Destempero custou caro
Após ‘bicuda’ no VAR, Gatito pega gancho de três jogos e leva prejuízo de R$ 26 mil

D

enunciado pelo Superior
Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por chutar e danificar o equipamento do
VAR — na derrota do Botafogo
por 2 a 0 para o Internacional, pela sexta rodada do Brasileirão, no
Estádio Nilton Santos —, o goleiro Gatito Fernández aceitou
uma oferta de Transação da Procuradoria e terá que cumprir três
partidas de suspensão na Série A,
além de arcar com pouco mais de
R$ 26 mil pelo ressarcimento à
CBF pelos danos causados ao
equipamento. A oferta, que foi
aceita pelo jogador, foi homologada ontem pelo vice-presidente
administrativo e auditor do Pleno, Felipe Bevilacqua.

Caso o Alvinegro não aceitasse
o acordo,Gatito iria a julgamento,
e poderia receber uma pena maior.
Nesse mecanismo, a punição oferecida pela Procuradoria tem como base a gravidade da infração.

‘Jamais foi
a minha
intenção
derrubar a
cabine’
O paraguaio também postou um
vídeo se retratando pelo ocorrido.
“Gostaria de pedir desculpas à
comissão de arbitragem e a todos

árbitros de todo o Brasil pelo incidente que eu tive com o VAR. Foi
uma má decisão que eu tive nesse
jogo. Jamais foi a minha intenção
derrubar a cabine. Respeito todos
os profissionais que trabalham na
arbitragem do Brasil, em todas as
categorias. Sei que o VAR é uma
ferramenta nova, que está sendo
usada no mundo inteiro, veio para ficar e ajudar. A gente ainda está se acostumando com isso, mas
novamente peço desculpas”,disse.
A punição começa na segundafeira,contra o Bragantino,no Niltão.Em recuperação de um edema
ósseo,Gatito não atua desde 23 de
setembro, quando o Botafogo eliminou o Vasco na Copa do Brasil.
Cavalieri segue no time titular.

Promessa terá multa altíssima
LLConsiderado uma das grandes e promissórias joias do Botafogo, o volante Kauê, de 16
anos, está perto de assinar o seu
primeiro contrato como jogador profissional. Com receio
de perder o jovem facilmente,
o valor da multa rescisória que
será estabelecida pelo Alvinegro ficará acima dos R$ 255 milhões. O volante é uma grata
revelação do clube, assim como o atacante Matheus Nascimento. Ambos estão na Seleção Brasileira sub-17, onde
têm a companhia do lateral-esquerdo Ramon, outro bom no-

me das divisões de base de General Severiano. A previsão é
que o volante assine o contrato
profissional com o Botafogo na
próxima segunda-feira, quando retorna ao Alvinegro.
Enquanto se preocupa com
os seus crias da base, o Glorioso também se movimenta no
mercado para fechar a última
contratação para a disputa do
restante do Campeonato Brasileiro. Trata-se de um volante brasileiro de boa qualidade,
cujo nome é mantido em sigilo
e já teve a aprovação do técnico
argentino Ramón Díaz.

