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Sem poder de reação e já rebaixado, Botafogo tem nova atuação apática, perde para o 
Goiás, em Goiânia, e chega à 20ª derrota em 36 rodadas no Campeonato Brasileiro. P. 8
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Vasco

Donizete pede que 
Vasco vença o Inter 
para seu próprio bem 
Ajudar o Flamengo? Pantera minimiza tal possibilidade. Cruzmaltino enfrenta o 
Colorado, hoje, rival do Rubro-Negro na busca pelo título do Campeonato Brasileiro

C
om 37 pontos e na 17ª co-
locação do Campeonato 
Brasileiro, o Vasco enfren-

ta o Internacional, hoje, às 16 
horas, em São Januário, em 
jogo importantíssimo na luta 
contra o rebaixamento. Uma 
vitória, dependendo do resul-
tado entre Bahia e Atlético-MG, 
poderá tirar o Cruzmaltino do 
Z-4. Porém, o resultado posi-
tivo vascaíno também será de 
muito bom grado para o Fla-
mengo. Isso porque o Colora-
do lidera o Brasileiro e é adver-
sário direto na luta pelo título 
do Rubro-Negro, que está na 
segunda colocação. Em conver-
sa com o Ataque, o ex-atacante 
Donizete, campeão da Liberta-
dores de 1998 pelo Vasco, falou 
sobre essa situação inusitada 
que os vascaínos vão passar no 
domingo. 

Na visão do Pantera, o Vasco 
não está em uma situação que 
o permita sequer pensar em 
não vencer para posterior-
mente prejudicar o Flamengo 

na disputa do título. O ex-jo-
gador também ressaltou que, 
dentro do profissionalismo do 
futebol, independentemente 
das circunstâncias, os atletas 
entram em campo para vencer 
suas partidas.

“Todos nós somos profissio-
nais, tem que entrar para ven-
cer, não importa as circuns-
tâncias ou os acontecimentos, 
pelo menos na minha época era 
assim. O Vasco vai entrar em 
campo para vencer o Interna-
cional porque precisa vencer, 
independentemente de ajudar 
o Flamengo ou não. O clube 
passa por um momento deli-
cado no Brasileirão e precisa do 
resultado”, disse o ex-jogador, 
de 52 anos.

REPRODUÇÃO

Para o Pantera, o 
Vasco não pode 
pensar em não vencer 
para prejudicar o Fla

Donizete faz o gesto 

da Pantera, sua 

marca registrada, 

e quer o Vasco na 

Série A
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Vasco

Questionado sobre qual se-
ria a sua postura se ainda fos-
se jogador e estivesse dentro 
de campo, Donizete  não ficou 
em cima do muro. O ex-atacan-
te do Vasco disse que jogaria 
para vencer, mesmo que isso 
fosse ajudar o rival a ser cam-
peão brasileiro.

“Nunca passei por essa situa-
ção. Mas se fosse comigo, fala-
ria para os meus companheiros 
que a gente tinha que vencer”, 
concluiu Donizete, que, além 
do título da Libertadores em 
1998, conquistou o Carioca da-
quele ano e o Torneio Rio-SP de 
1999 pelo Cruzmaltino.

De acordo com os cálculos 
do matemático Tristão Garcia, 
expostos no portal “Infobola”, 
o Vasco tem 50% de risco de 
ser rebaixado. Apesar de es-
tar fora da zona da degola, o 
Bahia, rival direto do clube 
carioca, tem 53% de possibi-
lidades de cair para a Série B. 
A equipe de Vanderlei Luxem-
burgo deverá ir para campo 
hoje com Fernando Miguel, 
Léo Matos, Ricardo Graça, 
Leandro Castan e Henrique 
(Neto Borges); Bruno Gomes, 
Leonardo Gil e Benítez; Yago 
Pikachu, Talles Magno e Cano. Bons tempos: 

Donizete 

fez dupla de 

ataque com 

Luizão na 

Liberta de 1998

REPRODUÇÃO

Reportagem dos estagiários  

João Vitor Campos, Leonardo Damico  

e Lucas Oliveira, sob supervisão de  

Pedro Logato

Alexandre Pássaro conversa com Luxemburgo e Maurício Copertino 

RAFAEL RIBEIRO/VASCO

Nunca passei 
por essa 
situação. Mas 
se fosse co-
migo, falaria 
para os meus 
companhei-
ros que a 
gente tinha 
que vencer
DONIZETE

 N A cúpula do futebol do Vasco, 
ao lado do presidente Jorge Sal-
gado, se reuniu com os jogadores 
e os membros da comissão téc-
nica. As partes fecharam um pla-
nejamento para as últimas três 
rodadas do Brasileiro. O objetivo 
é evitar o quarto rebaixamento 
para a Série B. Algumas decisões 
foram acordadas, entre elas a 
ausência de folgas do elenco até 
o fim do campeonato. Os jogado-
res pediram para que o eventual 
bônus pela permanência na Série 
A seja dividido entre todos.

Em conversa com o portal 
“globoesporte.com”, o diretor 

GRUPO QUER DIVISÃO DE PRÊMIO SE FICAR NA SÉRIE A 
executivo, Alexandre Pássaro, de-
talhou como foi a apresentação do 
chamado ‘Plano de 15 dias’. “Tivemos 
a mobilização de muitas pessoas do 
Vasco. O Salgado esteve aqui, o vice-
-presidente Osório também. Muitas 
pessoas do clube vieram aqui e con-
versaram com o elenco antes do trei-
no. Foi uma conversa produtiva e não 
um discurso unilateral. Os jogadores 
participaram e dividiram as questões 
deles conosco. A gente já vem cami-
nhando para isso, ainda que numa 
gestão super recente, mas criou-se 
uma unidade maior”, afirmou.

O dirigente ainda fez elogios pela 
postura dos jogadores cruzmaltinos 

pelo pedido de divisão da possível 
premiação, caso o Cruzmaltino 
consiga evitar o rebaixamento 
para a Série B.

“Para você ter uma ideia do 
caráter desse elenco, houve uma 
conversa pós-jogo do Fortaleza 
e partiu dos atletas uma soli-
citação de que esse bônus por 
resultado seja dividido por todos 
os funcionários. Partiu deles para 
que todos estejam na mesma 
página. Eles abrem mão de parte 
desse bônus para poder desti-
nar a todas pessoas envolvidas, 
preocupadas e que vão dar força 
nesse momento”, disse.
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Flamengo

MARCELO CORTES / FLAMENGO / DIVULGAÇÃO

ALTO 

ASTRAL

Diego, Pedro, Ever-

ton Ribeiro, Gabigol 

e Bruno Henrique 

rindo à toa 

Flamengo vê 2009 como um 
exemplo para vencer hoje

Rubro-Negro pega 
o Corinthians, às 
16h, no Maracanã, 
lembrando cenário 
do Campeonato 
Brasileiro de 12 
anos atrás, quando 
assumiu a liderança e 
ergeu a taça

F
altando três rodadas 
para o fim do Campeona-
to Brasileiro, o Flamen-

go entra em campo hoje, às 16 
horas, no Maracanã, contra o 
Corinthians pensando em re-
petir o feito de 2009, quando 
derrotou o Timão, assumiu 
a liderança e conquistou he-
xacampeonato. No entanto, o 
duelo tem componentes bem 
diferentes daquele que levou 
o Rubro-Negro à liderança e 
posteriormente ao título.

As diferenças começam pelo 
local da partida, pela rodada 
do Brasileiro e pela motivação 
da equipe paulista no confron-
to. Em 2009, as duas equipes 
se enfrentaram em Campinas 
e, ao invés de ser na 36ª roda-
da, o duelo era válido pela 37ª. 
Além disso, o Corinthians, que 
atualmente luta por uma vaga 
na Libertadores, apenas cum-
pria tabela pelo Brasileirão.

Outro fator importante 
naquele jogo era a rivalida-

de do Corinthians com os 
concorrentes do Flamengo 
na luta pelo título. Palmeiras 
e São Paulo, maiores rivais 
do time do Parque São Jorge, 
lutavam ponto a ponto com 
o Rubro-Negro pela taça do 
Brasileirão. Atualmente, 
o Tricolor Paulista até tem 
chances matemáticas de tí-
tulo, mas o caminho parece 
quase impossível.

Bem mais motivado que 
em 2009, o Corinthians en-

trará em campo em busca de 
um resultado positivo não so-
mente por conta da luta por 
uma vaga na Libertadores. 
No primeiro turno, o Timão 
sofreu uma humilhante go-
leada por 5 a 1 e quer dar o 
troco no Rubro-Negro. Além 
disso, o título do Brasileiro 
faria com que o Flamengo ul-
trapassasse o Timão em títu-
los brasileiros. No momento, 
os clubes que têm as maiores 
torcidas do país contam com 
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Corinthians

Rafinha em ação pelo 
Flamengo: lateral 
pode voltar ao clube 
após rescisão com o 
Olympiacos, da Grécia

ARQUIVO O DIA

sete conquistas cada um.
Para assumir a liderança 

nesta rodada, o Flamengo 
precisa vencer o Corinthians 
e torcer por um tropeço do 
Internacional, que entrará 
em campo no mesmo horá-
rio, também no Rio de Ja-
neiro, contra o Vasco, prin-
cipal rival do Rubro-Negro. 
O Cruzmaltino, que está na 
zona de rebaixamento, luta 
desesperadamente por pon-
tos para evitar a sua quarta 
queda para a Série B.

O Flamengo deverá con-
tar com o retorno de Rodri-
go Caio e Diego Ribas para a 
partida. Rogério Ceni deverá 
escalar a equipe com: Hugo 
Souza, Isla, Rodrigo Caio, 
Willian Arão e Filipe Luís; 
Gerson, Diego Ribas, Arras-
caeta, Everton Ribeiro; Bru-
no Henrique e Gabigol.

 N O Flamengo segue con-
fiante em um acerto pelo 
retorno de Rafinha. Mas a 
contratação do lateral-direi-
to pode demorar um pouco 
mais. Segundo o portal “glo-
boesporte.com”, as partes 
não têm pressa e o anun-
cio oficial poderá acontecer 
apenas após o término do 
Brasileiro.

De acordo com o site, a 
diretoria do Flamengo man-
tém contato diário com o la-
teral, e há confiança de am-
bas as partes de que tudo se 
resolverá. Ainda seria neces-
sário sentar com o jogador e 
seu representante para for-
matar todos os detalhes do 
novo vínculo.

Rafinha deverá assinar 
contrato de um ano com um 
salário menor que recebia na 
outra passagem. O vínculo 
curto seria pelo fato que o la-
teral-direito deseja atuar no 
Coritiba, clube que o revelou, 
em 2022. 

O jogador curte férias 
após rescindir com o Olym-
piacos. Semana passada, 
Marcos Braz e Bruno Spindel 
almoçaram com Lincoln, re-
presentante de Rafinha, e 
mostraram o planejamen-
to para 2021. Ele teria gos-
tado da oferta. Em caso de 
acerto, só poderá jogar pelo 
Flamengo a partir de março, 
quando reabre a janela de 
transferências do Brasil.

RAFINHA: 
ACERTO APÓS 
O BRASILEIRONo primeiro 

turno do 

Campeonato 

Brasileiro, 

mesmo fora 

de casa, o 

Flamengo 

goleou o 

Corinthians 

por 5 a 1 

O técnico Rogério Ceni conversa com os jogadores antes do treino no Ninho do Urubu 

ALEXANDRE VIDAL / FLAMENGO
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Fluminense

Perto do Flu, Roger Machado 
fala sobre fase longe da bola
Sem dirigir um clube desde setembro, técnico diz que precisava ‘desintoxicar’

O 
técnico Roger Machado 
está próximo de acertar 
com o Fluminense. Sem 

dirigir nenhum clube desde 
setembro do ano passando, 
quando deixou o Bahia, o ex-
-jogador, de 45 anos, falou que 
o período afastado do esporte 
foi algo importante para ele e 
seus familiares.

“Eu preciso sempre de um 
período para me desintoxicar 
e foi uma opção também na 
minha ornamentação de car-
reira. Depois que terminasse 
um trabalho, ficasse em casa 
para aproveitar um pouco 
a minha família, minhas fi-
lhas. Mas sei que logo vou 
querer voltar. Eu tenho um 
escritório com tela gigante e, 
às vezes, chamo uns amigos 
para ver jogos, analisar, tro-
car modelos de treinamento. 
Então, o futebol é uma cacha-
ça”, afirmou em entrevista ao 
portal “UOL”.

Apesar de jovem, Roger 
Machado afirmou que não 
sabe se sua carreira como trei-
nador será longa. Ele projetou 
mais cinco anos de trabalho e 
depois irá repensar a sua con-
tinuidade na função.

“Mas essa balança, em fun-
ção de tudo que estamos vi-
vendo.... Essa polaridade da 
política tem reflexos no es-
porte também. Essa balança, 
para mim, está começando 
a desequilibrar porque está 
impactando na minha saúde 
física e mental. O meu plane-
jamento é mais cinco anos e, 
depois, dar uma boa parada e 
ver se de fato é isso que quero 
fazer da minha vida”, disse.

Enquanto Roger Macha-
do não chega, o Fluminense 
segue em busca de uma vaga 
na Libertadores. E não deverá 
contar com Fred contra o Cea-
rá, amanhã, no Estádio Cas-
telão, pelo Brasileiro. Ele tem 
suspeita de lesão no adutor 
da coxa direita e dificilmen-
te irá a campo, dando lugar 
a John Kennedy. O zagueiro 
Nino também é dúvida. Se 
não puder atuar, Matheus 
Ferraz será mantido na zaga 
ao lado de Luccas Claro.

Fred e Nino 

devem 

desfalcar o 

Fluminense 

na partida 

contra o Cea-

rá, amanhã, 

no Castelão, 

pelo  

Brasileiro

Roger 

Machado é o 

mais cotado 

para assumir 

o comando 

do Flu após o 

Brasileiro



O DIA I DOMINGO, 14.2.2021 ATAQUE   7O DIA I DOMINGO, 14.2.2021 ATAQUE   7

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

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

RESULTADOS - SÉRIE A

tabelaçoaço
n site: www.odia.com.br

CAMPEONATO BRASILEIRO - SÉRIE A

35ª RODADA  /SÁBADO
Bahia 3 x 3 Goiás Fonte Nova

Atlético-GO 1 x 1 Santos Antônio Accioly

35ª RODADA  /DOMINGO
Bragantino 1 x 1 Flamengo Nabi Abi Chedid

35ª RODADA  /SEGUNDA
Botafogo 2 x 5 Grêmio Nilton Santos

35ª RODADA  /QUARTA
Internacional 1 x 2 Sport Beira-Rio

Fortaleza 3 x 0 Vasco Castelão

São Paulo 1 x 1 Ceará Morumbi

Fluminense 0 x 0 Atlético-MG Maracanã

Corinthians 3 x 3 Athletico-PR Neo Química Arena

36ª RODADA  /ONTEM
Goiás 2 x 0 Botafogo Serrinha

*Santos  x  Coritiba Vila Belmiro

*Atlético-MG  x  Bahia Mineirão

 CLASSIFICAÇÃO SALDO
  CLUBES PT J V E D GP GC S AP
 1º Internacional 66 35 19 9 7 58 33 25 62,9%

 2º Flamengo 65 35 19 8 8 63 44 19 61,9%

 3º Atlético-MG 64 36 19 7 10 59 42 17 59,3%

 4º São Paulo 59 34 16 11 7 54 37 17 57,8%

 5º Fluminense 57 35 16 9 10 49 40 9 54,3%

 6º Grêmio 56 35 13 17 5 51 37 14 53,3%

 7º Palmeiras 53 33 14 11 8 46 32 14 53,5%

 8º Corinthians 49 34 13 10 11 44 42 2 48,0%

 9º Bragantino 48 35 12 12 11 49 40 9 45,7%

 10º Santos 48 35 12 12 11 48 48 0 45,7%

 11º Athletico-PR 47 35 13 8 14 34 34 0 44,8%

 12º Ceará 46 35 12 10 13 49 47 2 43,8%

 13º Atlético-GO 46 35 11 13 11 35 41 -6 43,8%

 14º Sport 41 35 12 5 18 29 45 -16 39,0%

 15º Fortaleza 41 35 10 11 14 34 35 -1 39,0%

 16º Bahia 37 36 10 7 19 41 59 -18 34,3%

 17º Vasco 37 35 9 10 16 34 52 -18 35,2%

 18º Goiás 36 36 9 9 18 39 60 -21 33,3%

 19º Coritiba 29 35 6 11 18 29 47 -18 27,6%

 20º Botafogo 24 36 4 12 20 30 60 -30 22,2%

Libertadores Pré-Libertadores Sul-Americana Zona neutra Rebaixamento

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

Coritiba x Palmeiras 21h30 Couto Pereira

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

36ª RODADA / HOJE
Flamengo x Corinthians 16h Maracanã

Vasco x Internacional 16h São Januário

Palmeiras x Fortaleza 18h15 Allianz Parque

Athletico-PR x Atlético-GO 18h15 Arena da Baixada

Grêmio x São Paulo 20h30 Arena do Grêmio

36ª RODADA / SEGUNDA-FEIRA
Ceará x Fluminense 18h Castelão

Sport x Bragantino 20h Ilha do Retiro

PRÓXIMOS JOGOS - SÉRIE A

RICARDO DUARTE/INTERNACIONAL

ABEL SALVOU O CAMPEONATO

O INÍCIO DO 
CARIOCÃO 2021

PEDALADAS

 n Com início adiado em uma 
semana, o Campeonato Ca-
rioca 2021 abrirá a tempo-
rada no dia 6 de março e 
terá exibição em TV aberta 
pela Record, que ganhou a 
concorrência, superando o 
SBT. O adiamento visou dar 
uma semana a mais de des-
canso aos atletas. As equi-
pes que saírem da disputa 
do Campeonato Brasileiro 
poderão ainda usar escala-
ções alternativas por duas 
rodadas, ampliando, dessa 
forma, o descanso para 15 
dias. Justo, porque depois 
não haverá mais descanso 
para os jogadores até o mês 
de dezembro.

 nA Grande Procissão está ca-
minhando para o fim, com dú-
vidas sobre quem vai cruzar a 
faixa final em primeiro, no Bra-
sileiro. Flamengo, antes apon-
tado como grande favorito, 
oscila. A coisa cai no colo e ele 
não pega. Em condições nor-
mais, poderia estar com a vida 
definida. A pandemia conta-
minou a competição, fazendo 
com que o nível técnico desa-
basse. São Paulo e Atlético Mi-
neiro derreteram, Grêmio não 
conseguiu engrenar, Palmeiras 
não suportou se dividir entre 
competições paralelas, e, não 

fosse a incrível reação do In-
ternacional, renascendo nas 
mãos de Abel, o Flamengo já 
seria campeão, mesmo sem 
jogar a metade do que sabe. 
Foi ruim, mas foi bom, por-
que esse achatamento técni-
co aproximou os mais fortes 
dos mais fracos, garantindo 
emoções nas rodadas finais, 
como hoje, quando, em es-
tádios vizinhos, São Januá-
rio e Maracanã, dois jogos, 
Vasco x Internacional e Fla-
mengo x Corinthians, farão 
bater mais forte o coração 
da galera.

 n O técnico Abel Ferreira 
gostou do quarto lugar do 
Palmeiras no Mundial de 
clube no Catar. Disse que 
seu time é o quarto me-
lhor do mundo. Será que 
ele acredita mesmo no que 
disse?

 n A torcida do Flamengo 

reforçou o estoque de fogos 
para comemorar de casa 
também possíveis gols do 
Vasco sobre o Internacio-
nal, na rodada de hoje.

 n A galera do Atlético-MG 
está em pé de guerra, quer 
mudanças já. Chapa quen-
te em Belo Horizonte.

 BOLA DENTRO BOLA FORA

 n Mesmo sem público nos 
estádios, a Policia Militar 
monta esquema para evi-
tar confrontos entre vas-
caínos e rubro-negros no 
entorno de São Januário e 
do Maracanã.

 n O Mundial de Clubes, no 
formato atual, caminha 
para o fim. Essa edição, 
com o Bayern de Munique 
campeão, pode ter sido a 
última. Se foi, não poderia 
ser mais melancólica.

O Inter renasceu com Abel

*Obs. Jogos não encerrados até o fechamento desta edição.
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Goiás Botafogo

Botafogo amarga a 20ª 
derrota no Brasileirão
Esquema com três zagueiros vai mal e Alvinegro perde para o Goiás por 2 a 0

N
ão perca a conta, tor-
cedor alvinegro. Já re-
baixado para a Série B, 

o Botafogo alcançou a marca 
de 20 derrotas no Campeo-
nato Brasileiro. Na luta para 
permanecer na elite, o Goiás, 
com gols de Rafael Moura e 
Fernandão, soube explorar a 
falha de marcação da pior de-
fesa da competição, com 59 
gols sofridos em 36 rodadas, 
para confirmar a vitória por 
2 a 0, ontem, no Serrinha, e 
ganhar uma sobrevida na dis-
puta com Vasco e Bahia para 
fugir da degola.

Com oito desfalques, entre 
jogadores machucados ou em 
transição, Lucio Flavio, técni-
co interino do Botafogo até o 
fim da competição, optou pelo 
esquema com três zagueiros e 
promoveu a volta de Marcelo 
Benevenuto ao time. Na ten-
tativa de minimizar as baixas 
e proteger a defesa, que não 
contou com a dupla de volan-
tes José Welison e Romildo, 
machucados, Lucio Flavio foi 
traído pela prórpia estratégia. 

Com a corda no pescoço, 
o Goiás tomou a iniciativa e, 
em menos de cinco minutos, 
o goleiro Diego Loureiro já 
havia realizado duas defesas 
difíceis. O desacerto na mar-
cação do trio defensivo pelo 
alto ficou evidente. Aos sete, 
Rafael Moura aproveitou bem 
o cruzamento de Jefferson e, 
de cabeça, abriu o placar. 

Deixando espaço pelos la-
dos, devido à ineficaz marca-
ção dos alas Kevin e Lucas, o 
Alvinegro foi presa fácil. Sem 
conseguir contra-atacar, não 

O Botafogo não viu a cor da bola em Goiânia e, já rebaixado, não esboça reação no Campeonato Brasileiro

VITOR_SILVA

DIEGO LOUREIRO: Fez duas 
grandes defesas, mas nada pôde 
fazer nos gols. NOTA: 5,5

MARCELO BENEVENUTO: Perdeu 
duas bolas no alto que resultaram nos 
gols do Goiás. Tarde péssima. NOTA: 4 

KANU: Em jogo ruim da zaga, deu 
forte entrada em Fernandão e foi 
expulso. NOTA: 4,5 

SOUSA: Formação de três zagueiros 
não funcionou. Junto com compa-
nheiros, não conseguiu parar o Goiás 
pelo alto. NOTA: 4,5 

KEVIN: Não apareceu na defesa e 
nem apoiou no ataque. NOTA: 5

KAYQUE: Sumido em campo, saiu no 
intervalo. NOTA: 4,5

LUIZ OTÁVIO: Entrou bem e 
procurando jogo, criou algumas 
chances pela esquerda. NOTA: 6

CAIO ALEXANDRE: Boa partida, 
participativo. Dominou o meio-cam-
po, ajudando tanto na parte 
defensiva, quanto ofensiva. NOTA: 6,5 

CESINHA: Quase não apareceu. Saiu 
no intervalo. NOTA: 5

WARLEY: Entrou com vontade, mas 
passou pelos mesmos problemas dos 
companheiros de ataque: falta de 
aproximação do meio. NOTA: 5,5

HUGO: Faltou aproximação com o 
ataque. NOTA: 4,5

MATHEUS BABI: Praticamente não 
viu a cor da bola. SEM NOTA.

MATHEUS NASCIMENTO: Tem 
personalidade, mas a bola não 
chegou. NOTA: 6

BRUNO NAZÁRIO: Entrou o fim. 
SEM NOTA

RAFAEL NAVARRO: Poucas vezes 
recebeu a bola para tentar fazer algo. 
NOTA: 5 

LÚCIO FLAVIO: Armou o time com três 
zagueiros, o que não funcionou. O time 
foi melhor no segundo tempo, mas não 
conseguiu a virada. NOTA: 5,5

Ameaçado de rebaixamento, tebe 
mais fome de bola do que o Botafogo. 
Conseguiu uma vitória fundamental 
na luta contra a queda para a Série B

BOTAFOGO

GOIÁS

ATUAÇÕES

conseguiu municiar Matheus 
Nascimento e Navarro. O fim 
do primeiro tempo foi um 
alento para o torcedor que 
acompanhou o sofrível pri-
meiro tempo.

Com Luiz Otávio e Warley 
no lugar de Kayque e Cesinha, 
o Botafogo voltou com uma 
postura mais ofensiva, pres-
sionando a saída de bola do 
Goiás. Mas, com dificuldade 
de construção, sem encaixar 
a marcação, o Botafogo conti-
nuava a ser ameaçado pelo alto. 
E foi após preciso cruzamento 
de Shaylon que Fernandão, li-
vre de marcação, aumentou a 

vantagem, aos 18 minutos.
A expulsão de Kanu, aos 

37, jogou por terra qualquer 
chance de reação em Goiânia. 
Sem comemorar uma vitória 
desde o dia 19 de dezembro, 
sobre o Coritiba, o Botafogo 
caminha para consolidar a 
pior campanha em um turno 
de um clube da Série A.

Goiás: Marcelo Rangel, 
Shaylon, Fábio Sanches, Heron 
e Jefferson; Breno (Ariel Ca-
bral), Henrique Lordelo e Mi-
guel Ferreira (Iago Mendonça); 
Vinícius (Daniel Oliveira), Fer-
nandão (Índio) e Rafael Mou-
ra (Douglas Baggio). Técnico: 

Glauber Ramos. Botafogo: 
Diego Loureiro, Marcelo Be-
nevenuto, Kanu e Sousa; Ke-
vin, Kayque (Luiz Otávio), Caio 
Alexandre, Cesinha (Warley) e 
Hugo (Matheus Babi); Matheus 
Nascimento (Bruno Nazário) e 
Rafael Navarro. Técnico: Lucio 
Flavio. Local: Serrinha, Goiâ-
nia. Árbitro: Felipe Fernandes 
(MG). Gols: 1º tempo - Rafael 
Moura (7 minutos). 2º tempo 
- Fernandão (18 minutos). Car-
tões amarelos: Miguel Ferreira 
e Breno; Sousa, Kayque e Caio 
Alexandre. Cartão vermelho: 
Kanu. Público: Jogo com os 
portões fechados

 > Goiânia


