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LLO ATACANTE VICTOR RANGEL ASSINOU
ONTEM CONTRATO COM O BOTAFOGO. O
VÍNCULO VALE ATÉ O FIM DO CARIOCA DE 2020

esportes

LLÉ CONTIGO, LUXA!

LLhumor do camisa 11

Fernando Miguel Xodó: ‘Me
deixem aqui’
está à disposição
Goleiro se recupera e pode reaparecer contra Inter

F

ora de ação desde o dia 24 de
abril,quando oVasco venceu
o Santos por 2 a 1 — resultado que não foi suficiente para o
time se manter na Copa do Brasil —, o goleiro Fernando Miguel
pode reaparecer entre os titulares
amanhã, às 20h30, diante do Internacional,em São Januário,pelo
Campeonato Brasileiro.
Já recuperado de uma lesão
na panturrilha direita, o goleiro
se colocou à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo para
tentar tirar o Gigante da Colina
da lanterna da Série A. Inclusive,
desde que Fernando Miguel se
machucou contra o Peixe, o Vasco não voltou a triunfar.
“Venho trabalhando desde a
semana passada num processo
de transição. Já estou mais solto, sem limitação. Vou pulando
etapas para ajudar. Mas o Vanderlei ainda não confirmou se
vou jogar ou não. Estou à disposição. Participei do coletivo
de maneira integral, sem limitação. Depende da avaliação da
comissão técnica. Eles que decidem e fazem as análises para
ver quem está na melhor con-
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O Vasco não venceu mais desde que Fernando Miguel se lesionou

dição (para jogar)”, destacou.
Confiante de que esse é o
momento ideal para o Vasco se livrar da ‘zica’ — o time
pegará Inter e Ceará em São
Januário —, o goleiro espera
que a galera dê mais um voto
de confiança ao grupo e compareça em bom número.

“É onde o nosso torcedor
deveria estar satisfeito e feliz
com as nossas atuações. Não
está acontecendo. Temos que
entender qual é a nossa responsabilidade. Só conquistamos o
torcedor com aquilo que desenvolvemos em campo”, afirmou Fernando Miguel.

Tiago Reis destaca a boa evolução da equipe
Apesar da derrota na rodada
passada (1 a 0 para o Botafogo, no Estádio Nilton Santos),
o único ponto positivo foi a
postura da equipe, que criou
oportunidades e teve uma
certa segurança defensiva.
Para o atacante Tiago Reis,
que acertou uma bola na trave alvinegra quando o clássi-

LL

co estava 0 a 0, é bom o Gigante da Colina ter toda a atenção
do mundo com o Colorado.
“O Inter possui uma equipe muito forte e estamos nos
preparando da melhor maneira possível para fazer um
grande jogo. Vamos jogar
dentro de casa e iremos dar
o máximo para conseguir a

vitória, pois é importante demais a conquista desses três
pontos para o nosso time”,
disse a revelação, que enxerga uma melhora na maneira de o time atuar. “A equipe
está em evolução e nada melhor que essa primeira vitória
vir em São Januário, diante
da nossa torcida”, destacou.

Identificado com Fogão, Erik brinca
ao ser perguntado sobre sondagens

D

ono absoluto do posto de
xodó da torcida do Botafogo, o atacante Erik comentou pela primeira vez os
incontáveis pedidos dos palmeirenses, que exigiram o seu
retorno depois que a diretoria
alvinegra solicitou a anulação da
partida realizada dia 25 do mês
passado — vitória do Palmeiras
por 1 a 0, cujo resultado foi colocado em xeque por causa de um
suposto uso indevido do Árbitro
de Vídeo. O caso ainda será julgado pelo Superior Tribunal de
Justiça Desportiva (STJD).
O camisa 11, com muito humor, falou da situação inusitada
e pediu aos alviverdes que levem
em consideração o quanto ele está feliz em General Severiano.
“Invadiram as minhas redes sociais falando para eu retornar, alguns brincaram que
iriam me mandar para o Vasco,
mas é uma brincadeira boa…
Falaram que ia mandar para a
Série C, para a Série D… Sabia
que poderia retornar a qualquer momento, está previsto
no contrato, mas no meio dessa conversa toda tive noção de
que há pessoas cuidando dessa
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ErikestáprontoparapegaroCSA

parte (anulação do jogo). Estou
muito feliz aqui. Para os torcedores que pediram minha volta, vale pensar no Erik ser humano. Por enquanto, me deixa
aqui tranquilo”, destacou.
O atacante é uma das esperanças do Botafogo para a partida contra o CSA, em Alagoas,
no próximo domingo, às 19h,
no Estádio Rei Pelé. O Alvinegro, atual sétimo colocado, ainda não venceu fora de casa neste Campeonato Brasileiro.

Ferrareis pode meter o pé
LLSem muitas oportunidades
no time, o apoiador Gustavo Ferrareis está sendo cotado para se transferir para o
Sporting Lisboa. A informação foi divulgada pelo jornal português A Bola. Aos 23
anos, Ferrareis está emprestado pelo Internacional ao
Glorioso até o final de de-

zembro. Na atual temporada, Ferrareis fez apenas dez
partidas com a camisa alvinegra (sete no Campeonato
Carioca, dois no Brasileirão
e um na Copa Sul-Americana) e marcou dois gols. Até
o momento, no entanto, o
clube europeu ainda não fez
uma proposta pelo atleta.

