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Chamusca
quer reforços
para a
temporada

Reforços na mira do Alvinegro
Chamusca admite procura por zagueiro e volante para compensar saída de Benevenuto e Zé Welison

O

Botafogo ainda não está
satisfeito com o elenco
para a disputa da temporada e segue no mercado
em busca de um zagueiro e
um volante para a equipe.
O técnico Marcelo Chamusca revelou, após o empate em 1 a 1 contra o Madureira, pelo Campeonato Carioca,
que quer compensar a saída
de Marcelo Benevenuto para
o Fortaleza e de Zé Welison
para o Sport.
“Temos atletas chegando,
claro, com características di-

ferentes do Zé Welison. Do
Marcelo vamos buscar. As
duas posições vamos buscar no mercado, com calma
e tranquilidade. É um momento que não é fácil porque
uma boa parte dos jogadores está empregada jogando
Estaduais, Copa do Brasil e
competições importantes. Se
for de clube do Nordeste, tem
Copa do Nordeste ativa. Estamos analisando possibilidades com (Eduardo) Freeland
e diretoria, mas provavelmente devemos, sim, buscar mais

um zagueiro e um volante
para compor a saída dos dois
atletas”, declarou Marcelo
Chamusca.

Anunciado ontem, o
lateral Rafael Carioca
é um velho conhecido
do técnico Marcelo
Chamusca. O jogador
trabalhou com o
treinador no Ceará

RAFAEL CARIOCA É ANUNCIADO

O Botafogo anunciou ontem a
contratação do lateral-esquerdo Rafael Carioca, que estava
no Vitória. O jogador de 28
anos, que estava no Rio desde
a última semana, assinou até o
fim desta temporada.
Rafael é um velho conhecido do técnico Marcelo Chamusca. O jogador trabalhou

com o treinador no Ceará,
chegando inclusive a marcar
um dos gols na estreia do comandante à frente do Vozão.
Pela equipe cearense, foram
25 jogos e três gols marcados.
Rafael não estava nos planos do Vitória para 2021.
Além do clube baiano, o lateral já defendeu Vila Nova, Internacional, Resende, Caxias,
Paraná, Ceará, CRB, Red Bull
Brasil e Bragantino. No Botafogo, ele disputará posição
com Guilherme Santos, Hugo,
Lucas Barros e Paulo Victor.

