ATAQUE 3

o dia I Quarta-feira, 11.3.2020
TÉCNICO | Paulo Autuori | O time começou bem o jogo e poderia ter
até alcançado um placar maior na etapa inicial. No segundo tempo,
cansou, virou um bando com as substituições e levou alguns sustos

Botafogo

Paraná
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ATUAÇÕES

BOTAFOGO
GATITO: Fez boas defesas quando foi
exigido. NOTA 7
BARRANDEGUY: Nulo no ataque e
perdido na defesa. NOTA 4
MARCELO: A velocidade de sempre e
precisão nos botes. NOTA 7,5
KANU: Cometeu alguns erros, mas
sem grandes sustos. NOTA 6,5
DANILO BARCELOS: Cumpriu bem
o seu papel defensivo. Só. NOTA 5
GUILHERME SANTOS: Manteve o
nível depois que entrou. NOTA 5
CAIO ALEXANDRE: Mostrou muita
qualidade nas saídas de bola e nos
lançamentos. NOTA 7
LUIZ OTÁVIO: Entrou no fim e pouco
apareceu. SEM NOTA
ALEX SANTANA: Não está em boa
forma. Arrastou-se em campo. NOTA 5,5

Autor do gol da vitória do Botafogo no Nilton Santos, o atacante Luiz Fernando deu muito trabalho aos defensores da equipe paranaense

GABRIEL CORTEZ: Entrou fora de
posição e foi discreto. NOTA 5

Fogão larga na frente: 1 a 0

BRUNO NAZÁRIO: Principal criador
do time, comandou o meio na etapa
inicial e quase marcou duas vezes. Mal
no segundo tempo. NOTA 6,5

Glorioso bate o Paraná e agora precisa de um empate para seguir na Copa do Brasil
Luciano Paiva
luciano.paiva@odia.com.br

S

em sustos e com uma
atuação segura, o Botafogo abriu vantagem
por uma vaga na quarta fase
da Copa do Brasil. Na noite
de ontem, no Estádio Nilton
Santos, o time bateu o Paraná por 1 a 0 — gol do atacante
Luiz Fernando —, e vai jogar
por um empate na próxima
quarta-feira, na Vila Capanema, para se classificar.
Mesmo sem o apoiador
Keisuke Honda, que teve sua
estreia adiada para domingo, também no Niltão, diante
do Bangu, pela quarta rodada
da Taça Rio, a galera chegou
junto para apoiar a equipe. E
fez a diferença. Além de manter a chama acesa pela con-

quista de um título inédito, o
Glorioso aproveita para dar
um respiro nas contas, uma
vez que já faturou R$ 3,9 milhões de bônus por participar
das primeira e segunda fases.
Se avançar, ganha mais R$ 2
milhões, valor de extrema importância para amenizar os
problemas financeiros.
Em campo, o time fez va-

ler o fator casa e partiu para
dentro do Paraná. Mais rápido na troca de passes e forçando a saída de bola tricolor, os comandados do técnico Paulo Autuori iniciaram
o jogo com pressão e bem distribuídos em campo.
E logo aos 11 minutos funcionou: Luiz Fernando foi lançado em velocidade pela direita,

FICHA DO JOGO

BOTAFOGO

1

Gatito, Barrandeguy, Marcelo n, Kanu e Danilo
Barcelos (Guilherme Santos); Caio Alexandre
(Luiz Otávio), Alex Santana (Gabriel Cortez) e
Bruno Nazário; Luiz Fernando, Pedro Raul e
Luis Henrique. Técnico: Paulo Autuori

PARANÁ

0

Marcos, Paulo Henrique, Thales, Fabrício e
Juninho; Carlos Dias, Kaio e Renan Bressan;
Raphael Alemão (Robson), Andrey n (Rafael
Furtado) e Thiago Alves (Gustavo Mosquito).
Técnico: Allan Aal

Local: Nilton Santos. Árbitro: Daniel Nobre Bins (RS).
Gol: 1º tempo - Luiz Fernando (11 minutos).
Renda: R$ 450.244,00. Público: 20.459 pagantes (22.833 presentes).

entrou na área e bateu cruzado, sem chances para o goleiro
Marcos. Animado, o Alvinegro
só não foi para o intervalo mais
confortável por causa do travessão e de um peixinho sem
direção, ambas as chances criadas por Bruno Nazário.
No segundo tempo, os visitantes saíram mais para o
abafa. Só que a marcação alvinegra, muito em função da
grande atuação do jovem volante Caio Alexandre, deu o
suporte necessário para não
deixar a zaga exposta. Na reta
final, o time cansou e se perdeu pelas alterações de Paulo
Autuori. Ele tirou Alex Santana e colocou Gabriel Cortez,
que ficou perdido no meio.
Com isso, o Glorioso sofreu
uma leve pressão, venceu,
mas não convenceu.

LUIZ FERNANDO: Foi responsável
pelas melhores chances do Botafogo
e marcou um belo gol. NOTA 7,5
PEDRO RAUL: Fez boas jogadas
como pivô, mas exagerou na
confiança em finalizações. NOTA 6
LUIS HENRIQUE: Veloz e habilidoso,
esteve isolado várias vezes. NOTA 6,5

PARANÁ
Frágil, o time paranaense deu sorte ao
perder apenas por 1 a 0. Até conseguiu
criar algumas chances na etapa final,
mas o elenco é muito limitado

Se passar de fase
na Copa do Brasil, o
Botafogo vai faturar
mais R$ 2 milhões
como premiação

