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LLPRÓXIMA PARADA: PARQUE SÃO JORGE

Marcinho com um
pé no Corinthians

Paulo Fernandes / Vasco.com.br

Lateral-direito deve deixar o Botafogo
Vitor Silva / SS Press / Botafogo

LLVENÊ CASAGRANDE

vene.casagrande@odia.com.br

A

o que tudo indica, chegou ao fim a trajetória
do lateral-direito Marcinho com a camisa do Botafogo. Nos últimos dias, o Corinthians avançou na negociação
para contratar o jovem e praticamente já sacramentou um
acordo com a diretoria alvinegra, que manterá 50% dos direitos econômicos do atleta.
No lado do clube de General
Severiano, o responsável pela
negociação é Ricardo Rotenberg, membro do Comitê de
Futebol do Alvinegro e quem
tem mantido contato permanente com a diretoria do Timão. Existe a expectativa de o
negócio ser anunciado de maneira oficial na quinta-feira.
Inicialmente, o Glorioso
pensou em pedir algum jogador do Timão em troca, mas,
nessa configuração, não manteria qualquer percentual sobre
Marcinho. Ao sair sem custos,
os paulistas perdoarão uma dívida referente ao volante Jean.
Marcinho não entrou em cam- Marcinho não goza mais de prestígio com a torcida e vai sair
po em nenhuma vez na atual temporada. O jogador sofreu uma
grave lesão no mês de janeiro e
precisou realizar uma operação
no joelho. O prazo de recuperação para a lesão do atleta feito pe- LLO Estádio Nilton Santos segue com uma cabine de desinfecção
los médicos foi de seis meses.
um processo de desinfecção e para acesso dos atletas e haverá
O jogador, de 24 anos, é re- limpeza de áreas comuns desde testagem de temperatura. Hoje,
velado pelo Fogão e subiu para a semana passada. Um local iso- a partir das 7h30, os jogadores,
o grupo profissional em 2016. lado foi adaptado, onde passarão funcionários do departamento
No ano passado, Marcinho cha- os jogadores direto até o campo de futebol e colaboradores serão
mou a atenção de Tite e foi con- anexo. Esse espaço foi desinfeta- submetidos a testes da Covid-19.
vocado para a Seleção. Ele, no do ontem. Além de a fisioterapia Quem for diagnosticado com o
entanto, não entrou em campo passar a ser feita a céu aberto no novo coronavírus será orientado
em nenhuma oportunidade.
campo anexo, o estádio contará a se manter em isolamento.

Niltão passa por desinfecção

Presidente Alexandre Campello tenta equilibrar as contas na Colina

Vasco consegue
pagar um mês
aos jogadores
Atletas também receberam período
referente ao direito de imagem
Aos poucos, o Vasco se vira
como pode para ficar em dia
com o grupo de jogadores. Na
tarde de ontem, depois de uma
arrecadação realizada entre alguns torcedores ilustres, a direção fez o depósito de um mês de
direitos de imagem e do salário
de janeiro a jogadores e os integrantes da comissão técnica.
O custo da folha do futebol
em São Januário é de R$ 3,5
milhões, mas não são todos os
atletas que recebem direito de
imagem, que está atrasado desde agosto de 2019. Os jogadores com vencimentos abaixo de
R$ 50 mil receberam a grana
de janeiro em outra oportunidade. Profissionais de outras
áreas do clube, que não fizeram
parte da ação de ontem, também convivem com atrasos.
Esses funcionários, que ganham até R$ 1,8 mil, recebe-

ram fevereiro e parte de março.
Os que recebem acima desse valor foram pagos parcialmente,
R$ 1,3 mil referente a fevereiro.
No entanto, os meses de janeiro,
março e abril, além do restante
do mês de fevereiro, ainda estão
em aberto. Aos atletas, fevereiro,
março, abril e maio (a direção
considera que maio vence apenas no dia 20) seguem no pendura, assim como as férias.
Negociação em andamento
A grande expectativa no
momento é pela concretização
da venda do atacante Marrony
para o Atlético Mineiro. O negócio, que está bem avançado
e pode sair nas próximas horas, renderia ao Gigante da Colina cerca de R$ 20 milhões, recursos que seriam usados para
quitar uma boa parte da dívida
com jogadores e funcionários.

