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Fogão ainda
busca vitória
fora de casa
Em Maceió, Alvinegro enfrenta o CSA,
de olho na parte de cima da tabela

D

iferente de boa parte
dos técnicos brasileiros,
Eduardo Barroca não é
de esconder a escalação do
Botafogo antes das partidas.
No entanto, o comandante alvinegro ainda não sabe qual
volante usar contra o CSA,
em Alagoas, às 19h, hoje, pela
oitava rodada do Brasileiro:
Alex Santana ou Alan Santos.
“Não tenho por hábito esconder, mas ainda não consigo responder. Temos pendências, amanhã (hoje) até a hora
do almoço, devemos deve ter

alguma definição. Alex está
com um incômodo e não consigo responder. Mas é o time
que treinou, com essa dúvida”, afirmou Eduardo Barroca. Apesar de não cravar o titular, ele foi só elogios a Alan.
“É um jogador que estava
se recuperando quando cheguei. Interessante, inteligente, dedicado, profissional ao
extremo, se cuida muito. Tem
o desejo de crescer, falou isso
comigo. Entrou bem contra
o Vasco e está na competição
com os demais”, comentou.
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Barroca espera jogo difícil mesmo com o CSA entre os últimos colocados
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Apesar da campanha regular até aqui — sétimo colocado, 12 pontos em seis partidas
—, o Glorioso ainda busca a
sua primeira vitória fora de
casa. Eduardo Barroca sabe
que, mesmo que com o CSA
na zona de rebaixamento, o
Botafogo não pode vacilar.
“Vai ser um jogo difícil, precisamos no comportar como
uma equipe que quer buscar
a parte de cima da tabela, trazer o jogo para a característica que seja boa para a gente,
respeitando o adversário, mas
temos intenções altas, temos
que jogar bem”, destacou.
O Botafogo tem apresentado um futebol interessante, e
como Barroca ainda está na
fase inicial do trabalho, o torcedor alvinegro, exigente por
tradição, tem tido paciência.
A esperança é que o Glorioso
comece hoje uma sequência
de vitórias e brigue na parte
de cima da tabela. “Continuamos em busca de resultados
a curto prazo, pontuar o máximo no Brasileiro. Na pausa
vamos destrinchar o que teremos adiante na competição”,
disse o treinador alvinegro.
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Com cautela, Luxa saboreia triunfo
Técnico destaca
evolução da equipe
e revela conversa
com Andrey
A vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, em São Januário,
encerrou o incômodo jejum
do Vasco e de Vanderlei Luxemburgo no Campeonato
Brasileiro. Embora satisfeito
com a evolução apresentada,
o treinador manteve os pés no
chão e destacou que apenas
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um passo foi dado pela equipe
para se afastar de vez da zona
de rebaixamento.
“A vitória é boa. Deixa todo
mundo contente. Estou bem
feliz, mas tem de ser uma felicidade controlada. Tem muita coisa pela frente. Saborear
uma vitória, fazer uma recuperação e semana que vem
temos um confronto contra
o Ceará”, afirmou o treinador.
Personagem importante no
resultado, Andrey passa por
um processo de ‘recuperação’
física, técnica e tática nas

mãos do treinador, após cair
no esquecimento dos antecessores. Luxa revelou que teve
uma conversa em particular
com o volante e o convenceu
a perder peso.
“Andrey fez um grande
campeonato no ano passado. Uma temporada boa. Mas
não vejo o que ele jogou. Vejo
o que ele tem feito. Andrey
passou de 13% de percentual
de gordura para 11%. Você vê
que ele está bem diferente de
quando eu cheguei. Falei para
ele: ‘vou cobrar de você, cama-
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rada’. Ele e outros jogadores
entraram num processo”, revelou o treinador.
Outro nome fundamental
na conquista da primeira vitória foi Fernando Miguel.
Recuperado de uma lesão na
panturrilha direita, o goleiro,
com difíceis defesas, ajudou a
conter a pressão colorada no
segundo tempo. Coincidentemente, o Vasco não vencia
desde o seu afastamento:
sete jogos. Na próxima rodada, contra o Ceará, Luxa terá
a volta de Lucas Mineiro, que
cumpriu suspensão contra o
Inter, e o atacante Vinícius
Araújo, que ficou no banco
na sexta-feira.

