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LLTÁ MAIS DO QUE FEIA A COISA!

Botafogo convive
com as derrotas
Praticamente rebaixado à Série B, clube alvinegro
perdeu 39% dos seus 49 jogos entre 2020 e 2021

A

fundado em uma crise financeira sem fim e virtualmente rebaixado à Série B
do Campeonato Brasileiro, o Botafogo tem nos números a explicação para um dos momentos mais
delicados de sua centenária história.Segundo um levantamento do
Globoesporte.com, logo depois
da goleada por 3 a 0 para o Vasco (domingo passado, em São
Januário), o Alvinegro aumentou seu drama na temporada.
A equipe perdeu 39% dos seus
jogos entre 2020 e 2021 — ao todo,
foram 19 dos 49 compromissos no
ano, além de 18 empates e 12 vitórias. Pela Série A, das últimas 11
partidas, o Alvinegro perdeu dez
vezes e só ganhou uma, contra o
lanterna Coritiba. Os 12 triunfos em 2020, o que corresponde
a 24% dos resultados positivos,
equivalem ao menor percentual
de vitórias do clube no século.
Com 23 pontos e na vice-lanterna do Brasileirão, o Botafogo
ainda tem nove rodadas para se
salvar de seu terceiro rebaixamento. No próximo domingo, na Vila
Belmiro,o time enfrenta o Santos.
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Benevenuto (E) em uma pelada com os amigos da cidade de Resende

Galera bolada com Benevenuto
Suspenso pelo terceiro amarelo contra o Vasco, o zagueiro
Marcelo Benevenuto foi flagrado em uma pelada com os amigos em Resende, local onde vive
a sua família. O jogador, que é
um dos piores do clube no Brasileirão, foi criticado por descumprir os protocolos de segu-

rança da Covid-19. O defensor
já teve o seu nome envolvido
em outra polêmica, quando
foi visto em uma boate na Barra da Tijuca ao lado do atacante Matheus Babi. Os dois foram
curtir uma noitada logo após a
derrota do Botafogo para o Corinthians, por 2 a 0, no Nilton
Santos, no dia 27 de dezembro.

Lucas Campos vai atuar por equipe de Malta
LLCria das divisões de base do
Alvinegro, o atacante Lucas
Campos está de saída. Ontem,
o atleta assinou com o Valletta F.C., de Malta, até junho de
2022. O Glorioso ainda ficará
com 20% dos direitos do jovem
para negociações futuras.
Lucas foi pouquíssimo utilizado em 2020. O jogador en-

trou em campo apenas quatro vezes, sendo duas delas no
Campeonato Carioca, quando
o clube atuou com o time reserva. Depois, foi utilizado por
Eduardo Barroca nas partidas
contra Flamengo e São Paulo,
ambas agora pelo Brasileirão.
O jogador, assim como outros atletas, tinha contrato até

o fim de 2020, mas estendeu o
vínculo até fevereiro por conta
da pandemia. O Botafogo não
receberá compensação financeira. Desde que subiu aos profissionais, Lucas Campos disputou
apenas 16 jogos pelo Botafogo e
não fez gol. Ele chegou a ser emprestado ao Nova Iguaçu e ao
Atlético Tubarão em 2019.
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