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Um dia após o 
rebaixamento 
para a Série B do 
Brasileiro, diretoria 
do Botafogo 
demite o técnico 
Eduardo Barroca e o 
gerente de futebol 
Tulio Lustosa. P. 8
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O presidente 

Jorge Salga-

do disse que 

está livre da 

Covid-19. Ele 

fez um exa-

me que deu 

resultado 

negativo

Luxemburgo 
tenta passar 
confiança  
aos jogadores 
Técnico reúne o elenco vascaíno para falar sobre 
a importância de uma vitória sobre o Fortaleza

A 
derrota por 1 a 0 do 
Botafogo para o Sport, 
que decretou o rebai-

xamento do Glorioso para a 
Série B, não foi ruim apenas 
para os torcedores alvine-
gros. Os vascaínos também 
sofreram com o resultado, 
que tirou o rubro-negro per-
nambucano da zona de re-
baixamento e empurrou o 
Cruzmaltino para baixo na 
tabela de classificação do 
Campeonato Brasileiro.

Ciente das dificuldades 
que terá pela frente, o téc-
nico Vanderlei Luxemburgo 
tratou de reunir os jogadores 
para lhes passar confiança. 
O próximo compromisso da 
equipe cruzmaltina será na 
quarta-feira, contra o Forta-
leza, na Arena Castelãoa. O 
rival é adversário direto na 
luta contra a degola, e tem 
um ponto a mais (38 a 37). É 
o que se costuma chamar de 
jogo de seis pontos.

Além do Botafogo, ma-
tematicamente rebaixado, 
Coritiba e Goiás, cravados 
dentro do Z-4 do Brasileiro, 
também estão bem próximos 
da Série B. Outro que luta 
para escapar é o Bahia, assim 

como o Fortaleza e o Vasco.

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Na noite de sexta-feira, o 
presidente do Vasco, Jorge 
Salgado, anunciou que reali-
zou um teste para a Covid-19, 
que deu negativo. O dirigen-
te aproveitou as postagens 
que fez em suas redes sociais 
para informar à torcida que 
seu plano de metas para os 
100 primeiros dias de gestão 
já está concluído e será apre-
sentado na próxima semana.

O mandatário reafirmou 
seu apoio a Vanderlei Luxem-
burgo na luta do time contra 
o rebaixamento. “Nosso foco 
imediato está voltado para o 
futebol, faremos tudo o que 
for necessário para garantir 
a permanência do Vasco na 
Série A. Luxemburgo, co-
missão técnica e atletas têm 
a nossa confiança e teremos 
deles dedicação total a essa 
missão. Em frente”, postou 
o presidente, acrescentando 
que estará retornando ama-
nhã às atividades presenciais 
e agradecendo por todas as 
mensagens de incentivo no 
período em que cumpriu iso-
lamento social.

Vasco

Luxemburgo 

disse que crê na 

permanência 

do Vasco na 

Série A

RAFAEL RIBEIRO / VASCO
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Fluminense

Vaga direta na Liberta, a meta de Nino
Após acertar defesa tricolor, zagueiro promete muita luta para levar o Fluminense à fase de grupos

C
om três vitórias segui-
das no Campeonato 
Brasileiro, algo que não 

acontecia desde 2016, e sem 
tomar gols, o Fluminense vive 
grande fase na competição. 
Brigando por uma vaga na Li-
bertadores, a defesa do Trico-
lor tem sido a principal arma 
do time. O sistema defensivo 
voltou a melhorar junto com 
a volta de Nino aos titulares.

O defensor de apenas 23 
anos tem ótimos números 
na temporada. Além de ter 
marcado três gols e sofrido 
apenas um drible, o zagueiro 
esteve presente em seis jogos 
que a defesa do Fluminense 
não foi vazada. Feliz, ele falou 
sobre a boa fase, tanto dele, 
quanto do time. 

“Feliz demais por tudo o 
que tenho vivido. O período 
que estive fora do time me fez 
muito bem, me deu oportu-
nidade de me preparar me-
lhor. Eu sabia e entendia que 
meu momento ia chegar, te-
ria oportunidades de novo e 
queria estar o melhor possível 
para aproveitar. Estive tran-
quilo, os números individuais 
e as vitórias são importantes 
por manter o Fluminense per-
to dos nossos objetivos”, disse.

Em quinto lugar, com 56 
pontos, a classificação para 
a Libertadores parece estar 
bem encaminhada. Apesar 
disso, o Nino garante que o 
foco é conseguir a vaga de for-
ma direta, portanto, o foco é 
na reta final do Brasileirão.

“Tem sido tudo muito in-
tenso. Viemos de jogos muito 
importantes, temos tentado 
manter o foco, os objetivos 
têm aumentado. Antes, a 
ideia era a vaga na pré-Liber-
tadores, mas agora vemos que 
já é possível a classificação di-
reta e é por isso que vamos lu-
tar. Estamos nos aproximan-

REPRODUÇÃO

do dos líderes. Nosso foco está 
em ganhar os jogos, pontuar 
sempre, jogar bem, não tomar 
gols, se impor sobre os adver-
sários e quando estiver 100% 
a gente pensa em quem en-
frentar”, afirmou.

Fluminense volta a campo 
nesta quarta-feira, às 21h30, 
no Maracanã e enfrenta o 
Atlético-MG. Sobre a partida, 
Nino espera um jogo difícil, 
tendo em vista que o Galo está 

em terceiro e briga pelo título.
“Será um jogo muito difí-

cil. Tinha chances maiores 
até de brigar pelo título até 
essa derrota para o Goiás, fi-
cou na liderança durante um 
bom tempo, é um time muito 
bem treinado, com ótimos jo-
gadores, o que requer nossa 
atenção redobrada durante 
os 90 minutos. Vem de der-
rota e vão querer trazer um 
resultado positivo. Estamos 

preparados, concentrados 
e temos uma grande equi-
pe, como mostramos com os 
nossos últimos resultados. Es-
taremos focados com o olho 
nessa vaga no G4, em somar 
pontos e chegar ao nosso ob-
jetivo”, finalizou.

Zagueiro Nino 
pede foco total nos 
próximos jogos para 
que o Fluminense 
entre de vez no  
G-4 do Brasileirão

Com Nino em campo, o Flu 

não sofre gols há seis jogos 

no Campeonato Brasileiro
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Bragantino

Fla quer 
dormir na 
liderança
Mengão visita o Bragantino e, se vencer, 
passará o Internacional e assumirá a 
ponta do Brasileiro momentaneamente 

N
a cola do líder Interna-
cional, que está com 
dois pontos de vanta-

gem, o Flamengo entra em 
campo hoje, às 20h30, para 
enfrentar a surpreendente 
equipe do Bragantino, em 
Bragança Paulista, buscando 
com todas as suas forças uma 
vitória para dormir na ponta  
do Campeonato Brasileiro. 

Os dois times se enfrentam 
no Estádio Nabi Abi Chedid, o 
caldeirão da equipe paulista, 
e um resultado positivo deixa-
rá o Rubro-Negro com 67 pon-
tos, ultrapassando momenta-
neamente o Colorado, que só 
vai jogar na próxima quarta-
feira, contra o Sport, no Beira

-Rio, em Porto Alegre.
Sem poder contar com Die-

go Alves, lesionado e Diego, 
que cumprirá suspensão por 
ter recebido o terceiro cartão 
amarelo na vitória sobre o Vas-
co, na quinta-feira, o Flamengo 
vai manter Hugo no gol e atuar 
com João Gomes como volan-
te, ao lado de Gerson, que, re-
cuperado de lesão, deve ir para 
o jogo. Com isso, Willian Arão 
será mantido na zaga.

O Bragantino também vive 
um bom momento nesta reta 
final de temporada. A equi-
pe paulista venceu quatro 
dos seus últimos cinco jogos 
e está na briga por uma vaga 
na Copa Libertadores, com o 

destaque Claudinho como ar-
tilheiro da competição, com 
17 gols. O retrospecto nas últi-
mas partidas é igual ao do Fla-
mengo, que também somou 
12 pontos em 15 possíveis.

De acordo com os cálculos 
do matemático Tristão Gar-
cia, divulgados no site Info-
bola, o Flamengo tem 30% de 
possibilidade de ser campeão 
brasileiro. Embora esteja na 
segunda colocação, o Rubro-
Negro só depende de si para 
conquistar o título e, no pró-
ximo domingo, dia 21, enca-
ra o próprio Internacional, 
no Maracanã, em jogo que já 
está sendo visto como uma 
decisão.

O meia 

Willian Arão 

deverá, mais 

uma vez, ser 

improvisado 

na zaga por 

Rogério Ceni

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO
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Flamengo

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em 
Bragança Paulista. Árbitro: Wilson 
Pereira Sampaio (GO). Horário: 20h30

BRAGANTINO

FLAMENGO

Cleiton; Weverton (Aderlan), Léo Ortiz, 
Ligger e Edimar; Raul, Ricardo Ryller e 
Claudinho; Artur, Helinho e Ytalo.   
Técnico: Maurício Barbieri.

Hugo Souza, Isla, Gustavo Henrique, Willian 
Arão e Filipe Luís; João Gomes, Gérson, 
Arrascaeta e Everton Ribeiro; Bruno Henrique 
e Gabigol. Técnico: Rogério Ceni

FICHA TÉCNICA

Bruno Henrique teve 
o seu movimento na 
cabeçada em gol no 
Vasco comparado a 
Cristiano onaldo, um 
especialista neste 
tipo de jogada

 N Autor do segundo gol do 
Flamengo na vitória sobre o 
Vasco, quinta-feira, no Ma-
racanã, o atacante Bruno 
Henrique teve o seu movi-
mento para dar a cabeçada 
comparado a Cristiano Ro-
naldo, que costuma ser um 
especialista neste tipo de 
jogada. O jogador rubro-ne-
gro ficou feliz com a compa-
ração e comentou o lance.

“Eu pude subir bastante 
para fazer o gol e fico feliz por 
olhar e ver que é uma jogada 
que ele costuma fazer. O Cris-
tiano Ronaldo é uma lenda 
do futebol, um fenômeno, 
para mim ser comparado a 
ele, mesmo que por conta de 
apenas um lance, é incrível”, 
afirmou Bruno Henrique em 
entrevista à FlaTV.

Quem também está rindo 
à toa é o goleiro Hugo Sou-
za. Titular nesta reta final 
do Campeonato Brasileiro, 
ele teve o contrato renovado 
até 2025, e o novo vínculo foi 
publicado no Boletim Infor-
mativo Diário (BID) da CBF. 
Com isso,ele vai enfrentar 
o Bragantino hoje. A multa 
rescisória de Hugo gira em 
torno de 70 milhões de euros 
para clubes do exterior.

FELIZ, BRUNO 
HENRIQUE TEM 
GOL À LA CR7 

 N O técnico Mauricio Barbie-
ri assumiu o Flamengo em 
2018, aos 36 anos, em um mo-
mento conturbado do time. A 
diretoria havia demitido Paulo 
César Carpegiani após a eli-
minação para o Botafogo na 
semifinal do Carioca e o jovem 
treinador chegava com a mis-
são de reerguer o clube. 

Ainda sem muita popula-
ridade no mundo do futebol, 
Barbieri ganhou uma gran-
de projeção durante os seis 
meses que ficou à frente do 
Flamengo. Mas não resistiu 
à eliminação na Copa do Bra-
sil e foi demitido. No ano se-
guinte, Jorge Jesus assumiu a 
equipe e conquistou o Brasi-
leiro e a Libertadores. Para o 
atual técnico do Bragantino, 
ele teve participação na for-
mação daquela equipe.

“Acho que tenho parcela 
de contribuição, assim como 
outros tiveram. É um processo. 
Isso não diminui o mérito do 
Jorge Jesus. Evidentemente 
que aquilo foi o ápice de um 
ciclo esportivo que se iniciou 
antes dele, que começou a ser 
desenvolvido. Ele pegou uma 
base de equipe que foi sendo 
construída”, afirmou Barbieri 
ao site do GE.

BARBIERI TEM 
REENCONTRO 
COM EX-CLUBE

Bruno Henrique 
gostou de ver seu 
gol comparado 
aos de CR7

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO

Gabigol é arma 
do Fla rumo à 
liderança

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO
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Palmeiras

Palmeiras aposta no 
talismã Luiz Adriano 
para domar o Tigres  
e ir à final do Mundial
Atacante, que já foi decisivo no título do Internacional,  
em 2006, no Japão, sonha conquistar o bi da competição

O 
atacante Luiz Adriano 
é a grande esperança 
do Palmeiras para pas-

sar pelo Tigres-MEX, hoje, às 
15h (horário de Brasília), no 
estádio Education City, em 
Al-Rayyan, no Catar, e ir à 
final do Mundial de Clubes. 
A expectativa recai sobre o 
jogador, de 33 anos, prin-
cipalmente pelo seu currí-
culo nesta competição: em 
2006, ele foi decisivo na con-
quista do título pelo Inter-
nacional, e espera repetir o 
desempenho. 

Em 2006, Luiz Adriano ti-
nha só 19 anos e havia acaba-
do de ser promovido das ca-
tegorias de base do Colorado 
quando foi levado pelo téc-
nico Abel Braga para o Mun-
dial, disputado no Japão. E 
foi essencial justamente na 
semifinal, etapa pela qual o 
Palmeiras sonha passar hoje 
- marcou o gol da vitória por 
2 a 1 do Inter sobre o Al Ahly, 
do Egito.

Na decisão, Luiz Adriano 
foi titular e participou da vi-
tória por 1 a 0 sobre o Barcelo-
na-ESP, em Yokohama. “Para 
mim essa competição foi mui-
to especial. Fiquei feliz por ter 
feito um gol e levado o Inter à 
final. Meu pai no dia seguin-
te comprou todos os jornais 
em Porto Alegre e me mandou 
fotos. A semifinal daquele tor-
neio foi o momento mais im-
portante”, contou.

A ligação de Luiz Adriano 
com o Mundial de Clubes é 
uma aposta do Palmeiras para 
se dar bem contra o time me-
xicano. O atacante é o único 
do elenco que tem este título 
no currículo. Fora ele, o só o 
lateral Marcos Rocha partici-
pou do Mundial, no Marrocos, 
em 2013, pelo Atlético-MG. 
Todos os demais atletas do 
elenco alviverde são novatos.

Aliás, o peso da estreia 
preocupa o Palmeiras pelo 
nervosismo. O Tigres-MEX 
teve a oportunidade de jogar 
pela fase anterior e vencer o 
Ulsan, da Coreia do Sul, por 

CESAR GRECO/ PALMEIRAS

2 a 1. “Em todos os jogos im-
portantes que temos, há a 
ansiedade de entrar bem em 
campo e fazer as coisas com 
tranquilidade. A estreia no 
Mundial vai mexer muito com 
o time, pois esperamos mui-
to para chegar até aqui”, disse 
Luiz Adriano.

Após dias de treinos no Ca-
tar, o Palmeiras só tem uma 
dúvida na escalação: saber 
se o técnico Abel Ferreira vai 
manter no meio-campo Zé 
Rafael ou apostar na entrada 
de Patrick de Paula. O setor 
ofensivo continua com a du-
pla composta por Luiz Adria-
no e Rony. No mais, a equipe 
deve ser bem parecida à usa-
da na final da Copa Libertado-
res, contra o Santos.

Para a parte defensiva, a 
ênfase do Palmeiras foi em 
estudar o esquema de marca-
ção para conter o forte ataque 
do Tigre. Os gols do artilhei-
ro francês Gignac fizeram a 
comissão técnica analisar 
bastante a equipe mexicana. 
“Vimos vídeos deles e assis-
timos ao primeiro tempo do 
jogo (contra o Ulsan). Esta-
mos trabalhando em cima da 
formação deles e de como vão 
jogar”, contou Luiz Adriano.

Luiz Adriano quer ir a mais 

uma final, contra Bayer de 

Munique ou Al Ahly, que 

vão se enfrentar amanhã

 > Al-Rayyan, Catar

Local: Estádio Education City, em 
Al-Rayyan (Catar). Árbitro: Danny 
Makkelie (HOL). Horário: 15h

PALMEIRAS

TIGRES-MEX

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gómez e 
Viña; Danilo, Zé Rafael (Patrick de Paula), 
Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony e 
Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

Guzmán; Rodríguez, Reyes, Meza e 
Salcedo; Dueñas, Rafael Carioca e Guido 
Pizarro; Quiñónes, Carlos González e 
Gignac. Técnico: Ricardo Ferretti.

FICHA TÉCNICA
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RESULTADOS - SÉRIE A

tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

34ª RODADA  /QUARTA
Grêmio 3 x 3 Santos Arena do Grêmio

Bragantino 2 x 0 Atlético-GO Nabi Abi Chedid

Corinthians 2 x 1 Ceará Neo Química Arena

Bahia 0 x 1 Fluminense Itaipava A. Fonte Nova

Goiás 1 x 0 Atlético-MG Serrinha

34ª RODADA  /QUINTA
Fortaleza 3 x 1 Coritiba Castelão

Flamengo 2 x 0 Vasco Maracanã

Athletico-PR 0 x 0 Internacional Arena da Baixada

30ª RODADA  (JOGOS ADIADOS) /SEXTA
Botafogo 0 x 1 Sport Maracanã

35ª RODADA  /ONTEM
*Bahia  x  Goiás Fonte Nova

*Atlético-GO  x  Santos Antônio Accioly

 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP

 1º Internacional 66 34 19 9 6 57 31 26 64,7%

 2º Flamengo 64 34 19 7 8 62 43 19 62,7%

 3º Atlético-MG 60 34 18 6 10 58 42 16 58,8%

 4º São Paulo 58 33 16 10 7 53 36 17 58,6%

 5º Fluminense 56 34 16 8 10 49 40 9 54,9%

 6º Palmeiras 53 33 14 11 8 46 32 14 53,5%

 7º Grêmio 53 34 12 17 5 46 35 11 52,0%

 8º Corinthians 48 33 13 9 11 41 39 2 48,5%

 9º Bragantino 47 34 12 11 11 48 39 9 46,1%

 10º Athletico-PR 46 34 13 7 14 31 31 0 45,1%

 11º Santos 46 33 12 10 11 47 47 0 46,5%

 12º Ceará 45 34 12 9 13 48 46 2 44,1%

 13º Atlético-GO 45 34 11 12 11 34 40 -6 44,1%

 14º Sport 38 34 11 5 18 27 44 -17 37,3%

 15º Fortaleza 38 34 9 11 14 31 35 -4 37,3%

 16º Vasco 37 34 9 10 15 34 49 -15 36,3%

 17º Bahia 36 34 10 6 18 38 55 -17 35,3%

 18º Goiás 32 34 8 8 18 34 57 -23 31,4%

 19º Coritiba 28 34 6 10 18 29 47 -18 27,5%

 20º Botafogo 24 34 4 12 18 28 53 -25 23,5%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

33ª RODADA (JOGO ADIADO) / 17/2
Santos x Corinthians 19h Vila Belmiro

30ª RODADA (JOGO ADIADO) / 19/2
São Paulo x Palmeiras 19h Morumbi

35ª RODADA / AMANHÃ
Bragantino x Flamengo 20h30 Nabi Abi Chedid

35ª RODADA / SEGUNDA-FEIRA
Botafogo x Grêmio 20h Nilton Santos

35ª RODADA / QUARTA-FEIRA
Internacional x Sport 19h Beira-rio

Fortaleza x Vasco 19h15 Castelão

São Paulo x Ceará 21h Morumbi

Fluminense x Atlético-MG 21h30 Maracanã

Corinthians x Athletico-PR 21h30 Neo Química Arena

Coritiba x Palmeiras 21h30 Couto Pereira

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

*Obs. Jogos não encerrados até o fechamento

a palinha do apolinho
DANIEL CASTELO BRANCO

TEM TRONCO NO TRILHO

PORCO X TIGRES PEDALADAS

 n O Palmeiras estreia no 
Mundial de Clubes do Ca-
tar, às 15h, horário de Bra-
sília, num dos novos es-
tádios selecionados para 
palco da próxima Copa do 
Mundo, em 2022. O fute-
bol mexicano evoluiu e o 
Tigres, seu representante 
como campeão, deve ser 
um adversário duro pela 
semifinal da competição. 
Ainda não vi uma atuação 
convincente do Palmeiras, 
mesmo na decisão com o 
Santos, pela Libertadores. 
Ganhou, mas ficou deven-
do. Pode ser que hoje, mo-
tivado pelo clima, jogue o 
que a galera alviverde real-
mente espera.

n e-mail: apolinho@odia.com.br Washington Rodrigues

Coluna publicada aos domingos, segundas-feiras e quartas-feiras

 nO Flamengo voltou a jogar, 
muito em função da melho-
ra na parte física. Everton 
Ribeiro, Arrascaeta e Bruno 
Henrique (foto) cresceram, 
se juntando a Gerson, o me-
lhor e mais regular jogador da 
equipe, facilitando o conjun-
to. Isso não quer dizer que o 
Flamengo voltou a ser a má-
quina de 2019, apenas encon-
trou um caminho. Rogério 
Ceni tirou um peso das cos-
tas, ganhou uma trégua nas 
cobranças e, de quebra, paz 
para trabalhar. O Athletico
-PR ajudou, travando o Inter-

nacional, e botou lenha na fo-
gueira. Dois pontos apenas os 
separam, a favor dos gaúchos. 
Se chegarem assim na rodada 
37, quando se enfrentarão, te-
remos uma partida frenética. 
Só que, para isso, precisam se 
livrar dos adversários que res-
tam. Hoje, o Flamengo encara 
o Red Bull Bragantino, jogo 
duríssimo, levando-se em 
conta façanhas anteriores da 
equipe de Bragança Paulista. 
Um tronco no trilho que pre-
cisa ser removido para que o 
trem rubro-negro siga viagem 
rumo ao título.

 n Árbitros, em seu pró-
prio benefício, deveriam 
se rebelar contra as tais 
recomendações idiotas e 
voltar a apitar seguindo 
as regras originais, sim-
ples e claras.

 n A derrota do Botafogo 
para Sport, por 1 a 0, na 

sexta-feira à noite, no Nilton 
Santos, decretou o rebaixa-
mento para a Série B do Bra-
sileiro. Tragédia anunciada, 
que enfraquece e entristece o 
futebol do Rio.

 n O técnico Roger Machado 
deve assumir o Fluminense 
no Cariocão.

BOLA DENTRO BOLA  FORA

 n Vanderlei Luxemburgo 

foi claro quando disse que 

a equipe do Flamengo é 

superior à do Vasco. O mais 

ferrenho dos vascaínos 

sabe disso. Não comparou 

os clubes ou suas histórias.

 n O Benfica acumula in-

sucessos, está em quar-

to lugar no Campeonato 

Português, 11 pontos atrás 

do líder Sporting, e com a 

malta em fúria. Jorge Jesus 

na beira da panela.
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Botafogo

VITOR SILVA/BOTAFOGO

Fogão demite Barroca

Técnico não resiste ao rebaixamento no Brasileiro e sai do clube, assim como o gerente de futebol Tulio Lustosa 

U
m dia após o rebaixa-
mento matemático 
para a Série B do Cam-

peonato Brasileiro, a diretoria 
do Botafogo decidiu, ontem, 
demitir o técnico Eduardo 
Barroca. Ele não irá nem co-
mandar a equipe na partida 
de amanhã contra o Grêmio. 
O auxiliar e ex-jogador Lú-
cio Flávio irá dirigir o time 
no duelo contra o Tricolor 
Gaúcho.

A decisão foi tomada em re-
união da diretoria. Além do 
técnico, o gerente de futebol 
Túlio Lustosa, o auxiliar Fe-
lipe Lucena e o preparador 
físico Anderson Gomes tam-
bém deixam o clube. Em sua 
segunda passagem pelo Glo-
rioso, Eduardo Barroca co-

prejudicaram o clube e isso 
não pode acontecer novamen-
te com na próxima tempora-
da”, opinou.

Na opinião de Sandro, a di-
retoria anterior também er-
rou na montagem do elenco 
alvinegro. Segundo ele, não 
houve uma análise de critério 
técnico para fechar a contra-
tação dos jogadores do clube 
de General Severiano.

“A gente vê situações bizar-
ras, nada contra os jogadores, 
mas o errado é quem contra-
ta. Atletas sem condições de 
jogar no Botafogo e sendo 
contratados por amizades e 
por relações com os empre-
sários. Eu acho que a torcida 
deveria cobrar mais isso da 
diretoria”, disse.

Barroca 

venceu só um 

dos 12 jogos 

pelo Fogão

mandou a equipe em 12 jogos, 
totalizando dez derrotas, um 
empate e apenas uma vitória.

Eduardo Barroca foi o quin-
to treinador a assumir a função 
no Botafogo, na atual  tempora-
da. Antes dele, passaram pelo 
Alvinegro Alberto Valentim, 
Paulo Autuori, Bruno Lazaroni 
e Ramón Díaz, que foi demiti-
do sem comandar a equipe, por 
problemas de saúde.

Já rebaixado para a Série 
B, o Botafogo ainda fará mais 
quatro partidas no Brasilei-
rão. Além do Grêmio, enfren-
tará Goiás, São Paulo e Ceará. 
Esta é a terceira vez que o clu-
be sofre um rebaixamento no 
Brasileiro. Tudo em menos de 
20 anos. Em comum com as 
quedas de 2002 e 2014, a troca 

de diretoria, o planejamento 
equivocado, com muitas con-
tratações, e, principalmente, 
a grave crise financeira. Li-
ções que mais uma vez não fo-
ram levadas em consideração. 
Ainda assim, os outros dois 
rebaixamentos tiveram suas 
características específicas.

Ex-zagueiro e ídolo da tor-
cida do Botafogo, Sandro saiu 
em defesa de, Túlio Lustosa, 
com quem atuou no Botafo-
go durante as temporadas de 
2003 e 2004.

“Faltou planejamento, fal-
tou profissionalismo, contra-
tações erradas, mudança de 
treinadores. Trouxeram o Tú-
lio para ser escudo e acabam 
queimando o profissional, 
porque ele é um cara direito. 

Trouxeram ele em uma situa-
ção já complicada”, afirmou 
Sandro.

Um dos momentos mais 
importantes e determinan-
tes para a queda do Botafogo 
foi, segundo Sandro, a demis-
são do treinador Bruno La-
zaroni. Na opinião do ídolo 
alvinegro, a diretoria acabou 
comprometendo toda a tem-
porada quando tomou aquela 
decisão.

“Eu duvido que o Túlio iria 
tirar o Bruno Lazaroni. Mas 
até o Montenegro queria ir 
para o banco de reservas. Eu 
duvido que se tivessem man-
tido o Bruno Lazaroni na 
equipe, o Botafogo não teria 
revertido aquela situação em 
Cuiabá. Todas essas coisas 


