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PRÓXIMOS JOGOS
Domingo Nova Iguaçu
29/05
Vila Nova

18h
A definir

Nilton Santos
Goiânia

A GATA DA HORA
DIVULGAÇÃO

Prazo para
ter Chay
Botafogo e meia da Portuguesa
trocam flertes após sondagem

D

estaque da Portuguesa
no Campeonato Carioca, o meia Chay está sendo sondado pelo Botafogo já há
algumas semanas. E o interesse é mútuo. No entanto, o jogador vai esperar até o fim do dia
de hoje por uma proposta oficial do Alvinegro, isso porque o
atleta também é visado por outros clubes, principalmente os
que disputam as Séries B e C do
Campeonato Brasileiro.
O jogador de 30 anos já atuou
pelo Alvinegro no Fut-7 e tem
vontade de voltar ao clube. A
Portuguesa não deve impor dificuldades para liberar. Antes da
Lusa, defendeu Canto do Rio,
Bela Vista, Mogi Mirim, São

Gonçalo, Rio Branco-AC, América-RJ e clubes da Tailândia.
Além de Chay, o Botafogo
espera fechar com o meia Luís
Oyama, que pertence ao Mirassol, nos próximos dias. O negócio não é fácil, pois o atleta foi
sondado por outras equipes.
O jovem volante André, do
Fluminense, de 19 anos, também negocia com o Glorioso e
pode ser anunciado em breve,
já que foi liberado pelo Tricolor
para acertar os detalhes finais
da negociação.
Já o atacante Alef Manga, do
Volta Redonda, artilheiro do
Carioca com 9 gols, está perto do acerto com o Goiás, que
disputará a Série B.

ARISHA LUNNA é modelo e Musa do Santos pelo concurso Musa

da Bola 2017. Impossível não ficar encantado com tamanha beleza desse espetáculo, que é apaixonada por tirar fotos de biquíni
para exibir seu corpo sarado e selfies ousadas. Para acompanhar
mais sobre a gata, basta seguir no Instagram @arishalunna.model
Gatas, mandem fotos e fone para agatadahora@meiahora.com

