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Z

é Ricardo abdicou de um
articulador entre o meio
de campo e o ataque do
Botafogo ao barrar Leo Valencia no empate em 1 a 1 com
o Cruzeiro e na derrota de 1
a 0 para o Fluminense. Além
disso, deixou o time sem um
especialista em bolas paradas
— o lateral-direito Marcinho
não foi muito bem na função.
Com isso, o treinador deverá
promover o retorno do meia
chileno à equipe titular diante
do América-MG, no domingo,
às 11 horas, no Nilton Santos.
A última vez de Leo Valencia como titular foi no dia 1º
de setembro, quando o Alvinegro foi goleado por 4 a 0
para o Grêmio, em Porto Alegre, em uma das piores atuações do time na temporada.
“A gente entendia que o
Erik poderia fazer essa função
por dentro, e estava difícil tocar a bola no meio de campo.
Depois precisei tirar o Marcinho (por Luis Ricardo), que
estava com cartão amarelo e
me preocupava. Viemos no
4-2-4, infelizmente não deu
certo”, argumentou o treinador após o Clássico Vovô.
Se realmente promover
o retorno de Leo Valencia à
equipe titular, Zé Ricardo deverá escolher dois volantes a
barrar — Rodrigo Lindoso,
Matheus Fernandes, Bochecha ou Jean, este quem voltará de suspensão pelo terceiro
cartão amarelo.

RODADA DE RISCO

Há três jogos sem saber o que
é vencer — a última vez foi
contra o Sport (2 a 0), no dia
26 de agosto —, o Botafogo
corre o sério risco de entrar
na zona de rebaixamento do
Brasileiro se tropeçar novamente. Se perder ou empatar, o Alvinegro encerrará a
rodada no Z-4 se pelo menos
dois dentre Vasco — que fará
clássico com o Flamengo no
sábado, às 19h —, Sport —
que visitará o Corinthians no
domingo, às 19h — ou Ceará
— que receberá o Vitória, no
sábado, às 16h — vencerem.
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Leo Valencia
tem boas
chances de
voltar ao
time contra o
América-MG

VOCÊ SABIA
Contra o AméricaMG, o Botafogo terá
a volta do zagueiro
Carli e do volante
Jean, que cumpriram
suspensão contra o
Fluminense

Zé Ricardo
sinaliza com
o retorno de
Leo Valencia
Sem um articulador no meio-campo,
time deve contar com a presença do
chileno no jogo contra o América-MG

INGRESSOS: CLUBE FAZ PROMOÇÃO
■ A diretoria do Botafogo faz
promoção de ingressos para a
partida contra o América-MG, no
domingo. Cada entrada para os
setores Norte, Leste e Sul (este
último destinado aos mineiros)
custará R$ 10 (R$ 5 meia). Para
o Leste, o valor é de R$ 20 (R$ 10
meia). A venda para quem não é
sócio-torcedor do clube começa
hoje, às 10h, no site oficial do clube (botafogo.com.br/ingresso).
Na sexta-feira e no sábado,
a venda também acontecerá
em bilheterias, com o seguinte
esquema: de 10h às 13h30 e de
14h às 17h, no Nilton Santos e na
sede de General Severiano; de

12h às 13h30 e de 14h às 19h, nas
lojas oficiais do clube no Plaza
Shopping, em Niterói, no Top
Shopping, em Nova Iguaçu, e
no Park Shopping, em Campo
Grande. No domingo, a venda
só ocorrerá no Nilton Santos, de
8h às 11h45.
Há gratuidade para crianças
(menores de 12 anos), idosos
(acima de 60) e Portadores de
Necessidades Especiais apenas
nos setores Oeste Inferior, Leste
Inferior e Sul, sendo obrigatória
a reserva antecipada ou a retirada prévia em General Severiano
ou Estádio Nilton Santos na sexta e no sábado.

