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esportes
LLTÁ (MUITO) FEIA A COISA!

Botafogo com a
corda no pescoço
Alvinegro tem 61% de risco de rebaixamento

A

permanência do Botafogo na elite futebol nacional está mais do que
ameaçada. Já são sete jogos sem
vencer: cinco pelo Brasileirão e
dois pela Copa do Brasil (derrota por 1 a 0 e empate sem gols
diante do Cuiabá, que o eliminou da competição). Após perder para o Bragantino no Nilton Santos (2 a 1, de virada, na
última segunda-feira), a probabilidade de queda do clube está
na casa dos 61%.
De acordo com as projeções
do site Infobola, do matemático Tristão Garcia, o Alvinegro,
atualmente na vice-lanterna
da competição (com um jogo
a menos), aparece como o segundo clube com mais risco de
jogar a Série B no ano que vem.
Apenas o lanterna Goiás, que
tem 95%, se encontra em situação praticamente irreversível.
O Coritiba é o terceiro com
mais risco de acabar na degola,
com 54%, seguido pelo Athletico Paranaense, com 39%.
Para se salvar, o Botafogo vai
precisar melhorar muito o seu
desempenho. Com apenas 20
pontos somados, a equipe do
técnico argentino Ramón Díaz
tem aproveitamento de 33%.
Se quiser escapar da degola, terá que elevar esse índice para os
46,3% (chegar aos 45 pontos),
segundo cálculos do FutDados.
O Glorioso volta a campo
no próximo sábado, mais uma
vez no Niltão, onde vai encarar
o Fortaleza. Muito ameaçado,
a equipe não pode nem pensar em empatar, uma vez que
depois terá pela frente uma sequência contra Atlético Mineiro, Flamengo, Inter e São Paulo.

Thiago Ribeiro/Botafogo/Divulgação

EmilianoDíaz,filhodotécnicoRamónDíaz,devedirigirotimesábado

Forster é absolvido no STJD
LLExpulso na vitória do Botafogo sobre o Sport (2 a 1, na Ilha
do Retiro, na 15ª rodada), o
zagueiro Rafael Forster foi julgado na manhã de ontem pela
Primeira Comissão Disciplinar
do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e acabou absolvido. Ele foi incurso
no Artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva
(CBJD), que fala em prática de
jogada violenta e estipula sus-

pensão de uma a seis partidas.
Sendo assim, o defensor,
que perdeu a condição de titular nos últimos jogos, está à
disposição para o compromisso diante do Fortaleza. Forster
chegou a General Severiano
por indicação do ex-técnico
Paulo Autuori, hoje no comando do Athletico Paranaense.
Apesar de ter sido contratado
para a zaga, ele atuou muito
mais na condição de volante.
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