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Botafogo

‘Nosso time precisa de mais entrega’
Recém-contratado pelo Botafogo, Marco Antônio fez análise sobre o time, ontem, durante coletiva
DIVULGAÇÃO/BOTAFOGO

O

11º novo rosto da temporada 2021. O Botafogo
apresentou ontem, no
Estádio Nilton Santos, o meia
Marco Antônio, que assinou
contrato até dezembro por
empréstimo junto ao Bahia.
Ele destacou a felicidade de
ter fechado com o clube de General Severiano e falou sobre
um vídeo que viralizou nas
redes sociais antes mesmo de
seu anúncio oficial com a camisa do Alvinegro.
“Quando eu soube da proposta, fiquei muito feliz, falei
para minha família e tudo.
Quando me falaram que eu
iria me apresentar na segunda-feira aqui, um amigo meu,
que no caso é até meu pastor,
quis fazer uma brincadeira,
eu autorizei a postar. Ele tinha
uma camisa do Botafogo, eu
vesti e encaixou muito bem.
Não sabia que ia repercutir
tanto, estou muito feliz desde
quando falaram do interesse
por mim. Muito motivado a
dar meu melhor”, frisou.
Marco Antônio ainda está
se ambientando à nova realidade, mas assistiu ao revés
do Alvinegro para o Flamengo, na última quarta-feira, no
Nilton Santos. O meio-campista admite: a equipe precisa
mostrar mais determinação
dentro de campo.
“Acabei assistindo só um
jogo, contra o Flamengo, nosso time precisa um pouco
mais de entrega, não estamos
vestindo qualquer camisa,
precisamos nos doar mais, independentemente se vamos
ganhar ou perder. Precisamos
sair com a cabeça erguida, sabendo que demos nosso melhor dentro de campo, acho
que vamos nos unir cada vez
mais”, avaliou.
Sobre características, Marco Antônio afirmou que prefe-

Marco Antônio
afirmou que
prefere atuar
pelos lados do
campo,mas
que também
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central do sistema ofensivo

re atuar pelos lados do campo,
mas que também joga no flanco central do sistema ofensivo.
“Sempre atuei pela ponta, tanto esquerda quanto direita. No
decorrer da carreira fui para o
meio. Estou aqui para onde o
professor Chamusca optar por
mim. Tenho um bom passe,

jogador muito técnico, estou
aqui para ajudar de todas as
formas”, avisou, revelando o
motivo de ter fechado com o
Botafogo, mesmo com o clube
na Série B do Brasileiro:
“O Botafogo é um time gigante, não merece a situação
que está hoje, merece estar

entre os melhores na Série A.
O que me fez vir foi o interesse deles por mim, me querer
aqui a qualquer custo, quando
meu empresário me ligou não
pensei duas vezes. Me motiva muito chegar em um time
como esse”, garantiu o meia,
feliz no Alvinegro.

Marco Antônio:
identificação
total com
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