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LLAPÓS QUATRO ANOS NO CLUBE, O LATERALDIREITO LUIS RICARDO SE DESPEDIU ONTEM.
ELE NÃO TERÁ O SEU CONTRATO RENOVADO
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LLO SUBSTITUTO DE JEFFERSON

Vai voltar, Sidão?
Goleiro pode reaparecer no Botafogo em 2019

D

epois da aposentadoria
do ídolo Jefferson, a diretoria do Botafogo já
começou a pensar em um nome para ser o reserva imediato
do titular Gatito Fernández. O
paraguaio, que frequentemente é convocado para a seleção,
precisaria de um jogador experiente para substituí-lo.
E um dos cotados tem um
passado recente em General Severiano: Sidão, atualmente no
São Paulo. O goleiro, que se destacou no Campeonato Paulista de 2016 pelo Audax, foi uma
aposta do Alvinegro no mesmo ano para o Brasileirão. Com
atuações seguras e grandes defesas, Sidão ajudou ao clube a
sair da zona de rebaixamento e
conquistar uma vaga na Libertadores da temporada passada.
Nas redes sociais, porém, o
nome do goleiro do São Paulo
não foi bem recebido por dois
motivos: por ter trocado o Glorioso pelo Tricolor do Morum-

bi — à época, Sidão argumentou que queria ficar mais perto
da família — e por não atravessar uma momento técnico bom.
A torcida do São Paulo tem ‘cornetado’ demais o atleta.
Retorno
Se por um lado o Botafogo
perdeu o atacante Erik, que voltou para o Palmeiras, Leandro
Carvalho está de malas prontas
para se reapresentar em 2019.
O jogador foi peça fundamental para a permanência do Ceará na elite do futebol brasileiro.
Ontem, pelas redes sociais,
Leandro Carvalho, que no Botafogo recebeu poucas oportunidades, sofreu com lesões e
foi emprestado, se despediu do
Vozão. A expectativa é de que o
atacante possa suprir a ausência de Erik no ano que vem,
uma vez que os dois têm características bem parecidas e são
jogadores de muita velocidade pelos dois lados de campo.

Time bem
desfalcado
LLPara o último compromisso do Botafogo no
Campeonato Brasileiro,
amanhã, contra o Atlético Mineiro, em Belo
Horizonte, o técnico Zé
Ricardo terá que escalar
uma equipe cheia de modificações. Suspenso pelo terceiro amarelo, Leo
Valencia é desfalque, assim como o volante Rodrigo Lindoso, lesionado, e o atacante Erik, que
voltou para o Palmeiras.
A provável escalação contra o Galo deve ser Gatito;
Marcinho, Marcelo, Rabello e Moisés; Matheus
Fernandes, Bochecha e
Marcos Vinicius; Pimpão, Ezequiel e Kieza.

Sidão tem recebido críticas da torcida do São Paulo, onde é reserva

