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esportes

LLCOM QUASE TODOS OS DOCUMENTOS OK,
O ATACANTE VICTOR RANGEL, EX-CRB, DEVE
SER ANUNCIADO HOJE PELO GLORIOSO

LLBOTAFOGO

Interesse
italiano
Milan pode levar Luiz Fernando

A

pesar de não atravessar
grande momento com
a camisa do Botafogo,
o atacante Luiz Fernando chamou a atenção de um gigante
europeu. De acordo com informações do site italiano MilanNews.it, o Milan tem o brasileiro em seu radar e pode fazer
uma proposta oficial em breve.
Ainda segundo o portal, o nome do atacante foi apresentado
ao olheiro da equipe de Milão,
Geoffrey Moncada, que teria gostado da indicação. Mesmo precisando vender jogadores para dar
fôlego à vida financeira, o Botafogo não estaria disposto a negociar
o jogador, de 22 anos, por três milhões de euros — algo em torno
dos R$ 13 milhões — como informaram os italianos.
No entanto, caso algum clube deseje levar Luiz Fernando, o
São Paulo pode atravessar o negócio. Quando trouxe Diego
Souza por empréstimo, o Glorioso deu ao Tricolor do Morumbi a prioridade de ser co-

Vitor Silva / Botafogo

Atacante agradou ao Milan

municado do interesse de outras
equipes no atacante.
Luiz Fernando foi uma das peças mais regulares do Botafogo em
2018, quando teve boa participação na conquista do Campeonato
Carioca.Na atual temporada,porém, perdeu espaço com o então
técnico Zé Ricardo e agora tenta se
recuperar com Eduardo Barroca.

Fogão encara Galo em 24/07
O Botafogo inicia a sua caminhada rumo às quartas de
final da Copa Sul-Americana
no dia 24 de julho, às 21h30,
contra o Atlético Mineiro,
no Estádio Nilton Santos. A
partida de volta está marcada para uma semana depois,
dia 31, no mesmo horário,
em Belo Horizonte. O calendário dos confrontos foi divulgado na final da tarde de
ontem pela Conmebol. Até o
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momento, o clube de General Severiano venceu todos os
seus quatro compromissos
na competição, marcou nove gols e não sofreu nenhum.
Além da possibilidade da
conquista de um segundo título continental (o Botafogo
venceu a Copa Conmebol de
1993), só a classificação para as oitavas renderá ao clube
um bônus de 500 mil dólares,
perto de R$ 1,9 milhão.

