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Ramón Díaz tá na mira
Técnico argentino é esperado para assinar contrato até amanhã com o Fogão

C

ésar Farías já é passado.
Diante da indefinição
por parte do venezuelano, o Botafogo buscou e possui acordo encaminhado com
Ramón Díaz. O argentino é esperado para assinar contrato
até a amanhã e assinará vínculo até o final de 2021 com o
Alvinegro.
O Botafogo tinha acordo
com o atual treinador da seleção da Bolívia, mas a Federação
Boliviana de Futebol não queria liberá-lo de forma imediata,
apenas após o dia 17, quando
terminasse a Data Fifa.

Assim, Túlio Lustosa, diretor de futebol, agiu rápido e
buscou Ramón Díaz.
Agora, o clube corre contra o tempo para oficializar o
acordo. As pendências burocráticas foram normalizadas e
o Botafogo quer que o argentino chegue ao Brasil o quanto
antes para assinar o contrato.
Se depender da diretoria, ele já
treina a equipe contra o Bahia,
no próximo fim de semana, pelo Brasileirão.
O último trabalho de Díaz
foi no Libertad, de onde saiu
em setembro. No Paraguai, levou a equipe à fase de oitavas
de final da Taça Libertadores.
Livre no mercado, chega dentro da realidade do clube de
General Severiano.
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de onde saiu em setembro

Zagueiro
perde a linha
LLOs nervos ficaram à flor da pele
para o Botafogo após a eliminação na Copa do Brasil diante do
Cuiabá, terça-feira. Uma imagem
de uma discussão no Instagram
entre o zagueiro Rafael Forster e
um torcedor viralizou nas redes
sociais.Na conversa,o camisa 5 expôs que nem todos os jogadores
estão recebendo salários de forma integral desde junho, mesmo
com o Botafogo recebendo o auxílio do Sindeclubes para quitar
as pendências com o elenco.Além
disto, ele afirmou que nem todos
receberam o mês de outubro.“Ô
amigão, você queria o quê? Que
eu saísse driblando todo mundo?
Vai cuidar da tua vida”,esbravejou.

