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o dia I Quinta-feira, 14.1.2021

Botafogo

O

presidente do Botafogo, Durcesio Mello,
afirmou, logo após ser
eleito, que tem o interesse de
manter Eduardo Barroca no
comando da equipe na próxima temporada. Porém, de
acordo com informações do
portal “UOL”, essa situação
pode não acontecer. As críticas dos torcedores ao trabalho
do técnico devem acabar mudando os planos da diretoria.
Boa parte dos torcedores
alvinegros já se manifestou
de forma contrária à permanência, com pedidos por
mudanças mais drásticas no
departamento de futebol tão
logo a temporada 2020 termine, em fevereiro.
Em sua segunda passagem
pelo Botafogo, Eduardo Barroca dirigiu a equipe em quatro
jogos. Foram três derrotas e
apenas uma vitória. O Glorioso tem nove jogos até o fim do
Brasileiro para tentar se livrar
de novo rebaixamento à Série B.
Com a confirmação de uma
lesão no músculo adutor da
coxa direita, Rafael Forster segue sem previsão de volta ao
Botafogo e reduz ainda mais
as escassas opções de Eduardo
Barroca para enfrentar o Santos, domingo, às 16h, na Vila
Belmiro. O zagueiro era o favorito para substituir Marcelo
Benevenuto, suspenso. O jovem
Sousa foi escalado ao lado de
Kanu na derrota por 3 a 0 para
o Vasco, em São Januário.
O departamento médico alvinegro atualizou a situação de
Luiz Otávio, que iniciou o trabalho de transição e tem chances
de ser relacionado. O volante
sentiu um desconforto na coxa
antes do do clássico com o Vasco. Os exames realizados não
constataram lesão muscular.
Penúltimo colocado no
Campeonato Brasileiro, em
19º lugar, com 23 pontos ganhos, o Botafogo vive um momento dramático, com risco
de 98% de queda para a Série
B, de acordo com o ‘Infobola’.
Contra o Santos, tentará interromper a sequência de três
derrotas na competição.

Pressão da torcida pode fazer
diretoria desistir de Barroca
Com Botafogo praticamente rebaixado, técnico vem recebendo muitas críticas

Alvinegros
querem
mudanças
drásticas no
departamento de futebol
ao fim desta
temporada,
em fevereiro

Em sua
segunda
passagem
pelo Botafogo,
Barroca tem
três derrotas e
uma vitória

