ATAQUE 3

o dia I Quarta-feira, 12.6.2019
DESFALQUES. Jonathan (infecção urinária), Gustavo Bochecha (lesão no
tornozelo direito) e Rodrigo Pimpão (suspenso) estão fora do duelo com o
Grêmio, na última rodada do Brasileiro antes da parada para a Copa América

Botafogo

N

este Dia dos Namorados, o Botafogo só pensa ‘naquilo’: manter
acesa a chama do seu relacionamento sério com as vitórias no Campeonato Brasileiro e cativar o amor de sua
torcida. Depois de dois triunfos consecutivos, sobre Vasco
(1 a 0) e CSA (2 a 1), o Alvinegro não pode nem pensar
em ‘falhar na hora H’, hoje,
contra o Grêmio, às 19h15, no
Estádio Nilton Santos.
Motivados pela presença
no G-4 — ocupam a quarta
colocação, com 15 pontos —,
os jogadores sabem que presentear a galera — que promete chegar junto — com outra vitória significará muito mais do que uma noite
de prazer na arquibancada.
Afinal, se vencer, o Glorioso
ficará todo o período de disputa da Copa América cortejando uma possível volta
à Libertadores da América.
Um dos mais regulares do
time, o zagueiro Gabriel pediu
atenção total no compromisso
com o time gaúcho, que deixou o Z-4 na rodada passada
e subiu para o 13º lugar na tabela de classificação. Para ele,
é justamente neste momento
que as ‘pegadinhas’ podem
passar uma rasteira e frear a
boa fase do Botafogo.
“Vivemos um momento
de lua de mel com a torcida,
mas é apenas o início do campeonato. Não podemos ficar
acomodados, porque estamos
apenas no nono jogo. Temos
que continuar bem focados”,
destacou Gabriel, ciente de
que a partida deverá ser muito equilibrada.

MULHERES ENTRAM DE GRAÇA

Segundo a diretoria do Botafogo, até o fim da noite de ontem, cerca de oito mil ingressos já haviam sido vendidos
antecipadamente.
Vale lembrar que, em função do Dia dos Namorados,
as mulheres entram de graça
— não é preciso fazer reserva,
o acesso será realizado diretamente nas catracas.

Grêmio

O amor está no ar no Niltão
Em lua de mel com a torcida, Fogão faz promoção no Dia dos Namorados contra o Grêmio
VITOR SILVA/BOTAFOGO

A diretoria quitou os
direitos de imagem
dos jogadores
referentes ao mês
de abril. Falta pagar
os salários de maio

STJD decide
na terça se
anula jogo

Um dos destaques do Botafogo no Brasileiro, o zagueiro Gabriel pede concentração total contra o Grêmio
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NNO STJD marcou para a
próxima terça-feira o julgamento do pedido do Botafogo de anulação do jogo
contra o Palmeiras, no Mané
Garrincha. O processo será
julgado em Salvador, na
sessão itinerante organizada pelo tribunal.
O agendamento aconteceu após o relator do
caso, Decio Neuhaus, receber
relatório da CBF sobre o VAR
na partida, além de áudios e
imagens. Por enquanto, os
advogados de Botafogo e
Palmeiras poderão apenas
ter acesso ao material, mas
sem fazer cópias.
O Glorioso entrou na Justiça pedindo a anulação por
causa do uso irregular do
VAR, visto que o árbitro Paulo
Roberto Alves Júnior já havia
determinado o reinício do
jogo quando decidiu analisar
as imagens pelo VAR, o que
é proibido, e marcou pênalti
a favor dos paulistas. Na cobrança, Gustavo Gómez fez
o gol da vitória palmeirense.

