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Ao se despedir do 
CSA, Silvinho 
critica exposição

Em meio a problema 
como a fala de um 
técnico e o mau de-

sempenho do time na série  
do campeonato brasileiro,  o 
atacante Silvinho se despe-
diu do Azulão faxendo críti-
cas a diretoria.

Ele usou as redes sociais 
para se despedir do CSA e 
disse que precisava se de-
fender porque o nome dele 
foi citado numa crise que 
causou um ‘racha’ dentro do 
clube.

O atleta de 31 anos, 
agradeceu os companheiros, 
funcionários do clube e dis-
se que foi injustiçado.

Na ocasião o dirigente 
Raimundo Tavars do de-

Silvinho foi dispensado pelo CSA  com críticas da torcida e envolvido em uma contenda interna

Jogador Junior Brandão chega ao CRB para ocupar o posto do atacante Hyuri

REFORÇO
CRB anuncia contratação do 
atacante Júnior Brandão

O CRB anunciou na 
tarde ontem contrata-
ção do centroavante 
Júnior Brandão que 
vem para suprir a lacu-
na deixada pela saída 
de Hyuri, que se trans-
feriu para os Emirados 
Árabes, o clube divul-
gou o substituto.

Junior Brandão, 
de 26 anos, chegou a 
ser o artilheiro da Sé-
rie B, com nove gols, 
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DIVULGAÇÃO

Atleta se mostrou irritado com o envolvimento do nome 
dele em desentendimento entre dirigentes e o presidente 

partamento de futebol do 
CSA, Raimundo Tavares se 
desentendeu com o presi-
dente Rafael Tenório, che-
gou a chamar o jogador de 
“laranja podre” e disse que 
Silvinho e Nadson eram os 
“presidentes do clube”.

No longo texto de despe-
dida, Silvinho cita Tavares, 
se defende das acusações de 
que seria um problema para 
o grupo e acusa o ex-gestor 
de prejudicar sua imagem.

Silvinho disputou 21 
partidas pelo CSA e mar-
cou um gol, no empate com 
o Guarani por 1 a 1, pela 
quarta rodada da Série B. 
Antes do Brasileiro, con-
quistou o Campeonato Ala-

goano e converteu o último 
pênalti da decisão contra o 
CRB.

Beberibe
O atacante Dudu Be-

beribe  está com estréia 
marcada pelo CSA após 
ser regularizado. O jogador 
concedeu à imprensa, on-
tem uma entrevista coletiva 
falando sobre a sua vontade 
de vencer com a camisa azu-
lina.

Para ele,” é uma opor-
tunidade única na minha 
vida. Eu costumo falar que 
não cheguei aqui à toa, e eu 
não vim aqui para ser mais 
um. Eu vim aqui para aju-
dar bastante a equipe do 
CSA, então, é aproveitar 

por algumas rodadas 
em 2018, defendendo o 
Atlético-GO.

O jogador também 
atuou no Dragão antes 
de sair para o Rio Ave, 
de Portugal. disputou 
13 jogos, sem marcar.

Segundo a diretoria 
regatiana, Júnior foi 
contratado por emprés-
timo junto ao Ludogo-
retz Razgrad, da Bul-
gária, até o fim do ano 

e pode atuar também 
na Copa do Brasil. Essa 
era uma preocupação 
da diretoria, até porque 
o clube tem dois jogos 
muito importantes com 
o Fortaleza pelas oita-
vas de final da compe-
tição.

Histórico
Brandão foi forma-

do no Grêmio Osasco 
e passou por Osasco e 
Taboão da Serra antes 
de chegar ao profissio-
nal. Já defendeu ainda 
Ypiranga, Boa Esporte, 
Ferroviária, Novo Ham-
burgo e Goiás. Fora do 
Brasil, atuou também 
no Ludogoretz Razgrad-
-BUL e Persepólis FC-
-IRÃ.

cada momento e saber que 
tenho muito a dar aqui no 
CSA”, afirmou o jogador.

Questionado a respeito 
das expectativas indivi-
duais em relação ao time 
marujo na disputa da Série 
B, o atacante foi objetivo 
ao afirmar que não veio ao 

CSA para “ser mais um”.
“Eu não vim ao CSA 

para ser mais um, eu vim 
para fazer história e agre-
gar bem ao clube. Sabemos 
que temos uma missão 
difícil, que é colocar este 
clube na primeira divisão 
do Campeonato Brasileiro. 

Sabemos que é muito difí-
cil, cada jogo tem que ser 
encarado como uma final, 
então, quero aproveitar e 
agradecer a torcida que me 
ajudou bastante aqui, e vou 
procurar bastante fazer por 
onde agradecer todos eles”, 
afirmou o atacante azulino.


