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LLCOMPROMETIMENTO E REAÇÃO contra o fla

Organizadas têm
reunião no Fogão
Gerente de futebol encontra torcedores no Niltão

O

clima de tensão continua no Botafogo. Após
alguns membros de torcidas organizadas conversarem
com os jogadores na quartafeira, um grupo de líderes de
organizadas se reuniu ontem
com o gerente de futebol Túlio Lustosa, no Nilton Santos.
As informações são do portal
“globoesporte.com”.
O encontro contou com cerca de 20 membros de torcidas
organizadas e o assunto foi o
atual momento do Botafogo
na temporada. A equipe carioca está na zona de rebaixamento do Brasileiro e enfrenta
o Flamengo amanhã, no Nilton Santos.
O encontro durou pouco
mais de uma hora. Os membros das torcidas pediram detalhes da situação do Botafogo para os torcedores tomarem
conhecimento e exigiram comprometimento dos jogadores.
Alguns atletas receberam cobranças específicas. As reclamações de Honda nas redes
sociais também foram citadas.
Os membros das torci-

Vitor Silva/Botafogo

Dívida com
Arão chega a
R$ 7 milhões
Willian Arão, do Flamengo,
está em vias de registrar um
enorme prejuízo financeiro com seu ex-clube no Rio, o
Botafogo. O volante deixou o
Alvinegro de maneira conturbada na temporada de 2015 e a
Justiça já deu início a uma execução provisória de uma ação
indenizatória no valor de R$ 4
milhões, que atualmente está
na casa dos R$ 7 milhões.
A briga judicial acontece porque o Botafogo alega que o jogador se recusou a aceitar a assinar
a renovação automática prevista
em contrato, para acertar com o
Rubro-Negro. Os advogados
do atleta entraram com pedido
de embargos de declarações, o
que travou o processo. O próximo passo para Arão, já notificado pela Justiça a se pronunciar, é
tentar impugnar o valor pedido
pelo Alvinegro.
LL

Honda está no olho do furacão

das organizadas prometeram
apoio ao Botafogo até o fim do
Brasileirão. Os torcedores pediram uma reação no clássico, ressaltando o momento de
tensão do Flamengo, eliminado recentemente da Copa do
Brasil e da Libertadores.
Além disso, os torcedores
também cobraram sobre o comitê executivo de futebol. O dirigente garantiu aos alvinegros
que o grupo foi desfeito e que
ele tem carta branca para tomar as decisões no futebol.

