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esportes

Botafogo quer Neilton
Hoje sem espaço no Internacional, atacante pode retornar a General Severiano

D

epois de ver Erik se mandar para o futebol japonês e não poder fazer nada para segurá-lo, a diretoria do
Botafogo foi ao mercado na tentativa de achar um jogador com
as características parecidas com
a do seu ex-camisa 11. E o nome
da vez é o de um velho conhecido dos alvinegros: Neilton. O
jogador pertence ao Vitória e está emprestado ao Internacional,
mas sem muito espaço no grupo.
Hoje com 25 anos, o atacante defendeu o Glorioso na Série B de 2015. Ele, no entanto,
só foi cair de vez nas graças da
galera no ano seguinte, quando
ajudou o clube a sair da zona de
rebaixamento do Campeonato Brasileiro rumo à Libertadores da América de 2016. Em sua
passagem por General Severiano, Neilton marcou 18 gols em
72 partidas e deixou saudades
pela ousadia em campo.
Em suas redes sociais, há alguns dias, os alvinegros já pedem o seu retorno ao Rio de
Janeiro. O fluxo de mensagens
aumentou desde de ontem.

O empresário Hamilton Bernard confirmou o interesse do
Botafogo, mas adotou uma certa cautela ao comentar o assunto.
“Eles têm interesse, mas a negociação não é tão simples”, disse,
em entrevista à Revista Colorada.
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Nada de Cueva
Além de Neilton, o departamento de futebol também sondou
o apoiador peruano Cueva,atualmente na reserva do Santos.O Botafogo sugeriu contratá-lo por
empréstimo até o final da temporada,mas o Peixe descartou de cara a possibilidade de liberá-lo nessa condição.“Só sai por proposta
muito alta”, decretou o presidente
do Santos, José Carlos Peres.
O jogador está emprestado
pelo Krasnodar, da Rússia, ao time da Vila Belmiro até janeiro
de 2020, mas o contrato prevê a
compra pelo valor de R$ 26 milhões. O Santos, se não conseguir negociar o atleta antes, terá
de pagar essa quantia em quatro
anos, até 2023. O salário é um
dos maiores do atual grupo, cerca de R$ 600 mil mensais.

Pensamento está na Liberta
LLAliviados após o fim da sequência de seis jogos sem
vencer (quatro pela Série
A e dois pela Copa Sul-Americana), os jogadores do
Botafogo retornaram ontem
ao Rio de Janeiro com as esperanças renovadas de dias
melhores daqui em diante.
“Nossa visão é buscar o
grupo da Libertadores. Temos
um ótimo elenco e um grande
treinador,que tem as melhores

ideias possíveis. Infelizmente,
tivemos um deslize no meio do
caminho, é algo normal no futebol,mas a disputa do Botafogo é na parte de cima da tabela”,
disse o zagueiro Gabriel,que na
vitória sobre o Avaí — 2 a 0,em
Florianópolis — levou o terceiro cartão amarelo e não pega o
Athletico Paranaense, no próximo domingo,às 16h,no Estádio Nilton Santos.Marcelo Benevenuto segue na equipe.

Ex-Santos e Vitória, Neilton teve boa passagem pelo Glorioso nas temporadas de 2015 e de 2016

