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esportes

PRÓXIMOS JOGOS
Carioca Amanhã V. Redonda
Carioca Terça
Madureira

LLGRUPO FECHADO PARA O CARIOCA!

Alvinegro fecha com o lateral-esquerdo Danilo Barcelos, ex-Vasco

A

Cidadania
C. Galvão

HOJE NA TV

Fogão reforça a canhota
diretoria do Botafogo
anunciou ontem a contratação do lateral-esquerdo
Danilo Barcelos, de 28 anos, que
na temporada passada defendeu
o Vasco. O jogador, que pertence ao Atlético Mineiro, vai assinar
com o Glorioso por dois anos.
O reforço foi um pedido
do técnico Alberto Valentim
— ambos trabalharam juntos
em São Januário — e confirmado pelo ex-presidente Carlos Augusto Montenegro, em
Domingos Martins, na Região
Serrana do Espírito Santo, local
da pré-temporada alvinegra.
“Já está acertado e já realizou os
exames médicos.Vai se integrar ao
grupo aqui em algum momento.
Assim, a gente encerra as contratações, a não ser que alguém saia
nessa janela”, disse o cartola, que é
um dos integrantes do Comitê de
Transição para o clube-empresa.
Após a dispensa de Gilson, o
Botafogo ficou apenas com o jovem Lucas Barros para a posição,
necessitando de um nome mais
experiente para a lateral esquerda.

18h
16h

Rafael Ribeiro / Vasco

Para a lateral direita, o clube já havia confirmado a contratação de Federico Barrandeguy, que atuava no Montevideo
Wanderers, do Uruguai. Montenegro explicou que a busca
por mais um jogador da posição se deu por conta da lesão
no joelho direito de Marcinho.
“O Federico já assinou tudo e deve chegar amanhã (hoje) aqui”, destacou o dirigente.
Warley, do Santa Cruz, outro
lateral-direito, mas que pode
ser utilizado no meio, também
foi confirmado como reforço
do Botafogo para a temporada.

GLOBO
Globo Esporte
13h (vivo)
SPORTV
Sportvnews
9h (vivo)
Redação Sportv
10h (vivo)
Seleção Sportv
13h (vivo)
Copa SP de Futebol Jr
Botafogo-SP x Internacional-RS
18h30 (vivo)
Corinthians x Athletico-PR
21h15 (vivo)
Troca de Passes
23h30 (vivo)
SPORTV 2
Superliga de Vôlei
Feminino
Minas x Flamengo
21h (vivo)
SPORTV 3
Pesagem UFC
McGregor x Cerrone
20h (vivo)

Esboço para a estreia
O técnico Alberto Valentim
praticamente definiu a equipe
titular que fará a sua estreia no
Campeonato Carioca, amanhã, contra o Volta Redonda,
no Raulino de Oliveira: Diego Cavalieri; Fernandes, Sousa, Kanu e Lucas Barros; Luiz
Otávio, Caio Alexandre e Gustavo Bochecha; Lucas Campos,
Vinícius Tanque e Igor Cássio.

FOX SPORTS
Bom Dia Fox
11h15 (vivo)
Fox Sports Rádio
15h30 (vivo)
Basquete - NBB
São José x Bauru
21h10 (vivo)
Central Fox - 2ª edição
23h10 (vivo)
FOX SPORTS 2
Copa da França
Granville x Olympique de Marselha
17h (vivo)
ESPN BRASIL

Danilo Barcelos agora é jogador do Botafogo por duas temporadas

Clube atualiza situação da S/A
Durante a coletiva realizada ontem, Montenegro aproveitou o
tempo com os jornalistas para explicar em que pé está a negociação com os possíveis investidores
do Botafogo. O dirigente avisou
que não adianta ter pressa, uma
vez que um acordo feito de maneira equivocada pode colocar tudo
a perder. “Não tem prazo. A S/A
pode ser em 2022, em 2021, em
outubro de 2020, pode ser daqui
a duas semanas, em março... VáLL

rias pessoas foram contactadas,
vários grupos,começa-se um processo de dúvidas, questionamentos,a partir daí você vai assinar um
pré-contrato e vai detalhar uma
série de coisas, obrigações, quanto de investimento será ao futebol.
Temos investidores para começar
em maio, é claro. Se começar esse
ano eu vou ficar muito feliz, tudo
depende da negociação.O que nos
anima é que tem muita gente importante interessado”, destacou.

Campeonato Português
Sporting x Benfica
18h10 (vivo)
Sportscenter
23h (vivo)
ESPN
Campeonato Português
Porto x Braga
15h55 (vivo)
Basquete - NBA
Chicago Bulls x Philadelphia 76ers
21h (vivo)
Portland Trail Blazers x Dallas
Mavericks
23h (vivo)
DAZN
Basquete - NBB
Unifacisa x Pinheiros
20h (vivo)

