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esportes

LLBOTAFOGO

LLDIEGO COSTA E Gabriel Jesus

Honda tem lesão
e vira desfalque
Japonês sentiu dores na coxa diante do Coritiba

U

m exame realizado ontem
apontou uma lesão na coxa esquerda do meia Honda,do Botafogo.Não há prazo determinado para seu retorno aos
gramados. No último sábado, o
japonês já havia sentindo desconforto durante a vitória por 2 a 1
sobre o Coritiba, no Couto Pereira. Ele deixou o campo quando o
Glorioso ainda perdia por 1 a 0.
Por conta da lesão, o camisa 4 não
enfrentará o Corinthians,no próximo domingo,no Nilton Santos.
Em meio à briga pela permanência na elite do Brasileiro, o ex

-lateral-esquerdo Júlio Cesar, que
saiu do Botafogo de forma polêmica em 2014,ao lado de Emerson
Sheik, Bolívar e Edilson, comentou a situação atual do Alvinegro.
Segundo ele, um dos pontos
que pode explicar a má fase do Botafogo é a excessiva troca de técnicos em 2020.Só nesta temporada,
o Glorioso teve Alberto Valentim,
Paulo Autuori, Bruno Lazaroni,
Ramón Díaz e Eduardo Barroca,
atual comandante.
“Troca de treinadores é sempre
ruim,e quando acontece desse jeito que foi no Botafogo, é pior ain-

da. O momento do clube é complicadíssimo,não vai ser fácil para
escapar do rebaixamento, mas eu
acredito que vai se livrar. Tem camisa, torcida e um bom técnico
agora.Sou fã do Barroca,trabalhei
com ele no Botafogo. Ele tem tudo para ser um grande treinador”,
comentou Júlio Cesar,de 38 anos.
Campeão carioca em 2013,Júlio César rescindiu no ano seguinte antes de terminar a temporada.
“Muitos problemas, clube sem
dinheiro, salários atrasados. Foi
muito complicado o extracampo
daquele ano”, disse o ex-jogador.
Vitor Silva/Botafogo

O meia Honda, sem prazo para seu retorno aos gramados, não enfrentará o Corinthians, domingo
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DiegoCosta,doAtléticodeMadrid,aparecenafotocomumamulher

Fotos íntimas
dentro da Bíblia
Mulher misteriosa entrega na loja
Uma história curiosa tem
chamado a atenção nos noticiários da Inglaterra. Fotos
íntimas dos jogadores Diego
Costa, do Atlético de Madrid, e
de Gabriel Jesus, do Manchester City, foram encontradas em
uma Bíblia entregue em uma
loja de caridades.
As imagens foram publicadas pelo The Sun, jornal inglês,
e ambos os jogadores aparecem
com uma mesma mulher, no
entanto, em momentos distintos. Os atletas parecem estar relaxados nas fotos, que não se
sabe quando foram tiradas.
Piadas na internet
De acordo com a reportagem, a Bíblia estava em uma
sacola entregue por uma mulher a uma loja de caridade em
Marylebone, no centro de Londres. O assunto rendeu várias
piadas nas redes sociais. “Encontrar fotos do Jesus na Bíblia ok, mas o Diego Costa?”,
ironizou um internauta. “Pensa num rolê aleatório do Diego
Costa e do Gabriel Jesus”, postou outro. Uns estranharam a
qualidade das imagens e apostaram que é montagem. Será?
A pessoa que fez a ‘doação’
ainda não foi identificada, po-

Gabriel Jesus e a mulher na foto

rém, trata-se de uma mulher
com feições espanhola ou latina, que queria deixar o Reino
Unido sem levar consigo a Bíblia na mala com as fotos.
Vale lembrar que Gabriel Jesus, de 23 anos, assinou com o
Manchester City em 2017 e terminou o relacionamento com
a modelo Fernanda Queiroz no
início do ano. Já Diego Costa,
de 32, é centroavante sergipano naturalizado espanhol e
disputou as duas últimas Copas do Mundo pela Fúria.

