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Botafogo
REPRODUÇÃO

Ú

nico técnico a conseguir
o acesso em todas as divisões do Campeonato
Brasileiro, Marcelo Chamusca é o novo comandante do
Botafogo. De olho na próxima
temporada, que começa em
março, a diretoria alvinegra
anunciou, ontem à noite, o
novo treinador, que vai substituir Eduardo Barroca e terá
a missão de recolocar o Glorioso na Série A em 2022.
Demitido do Fortaleza no
mês passado, Marcelo Chamusca passou por inúmeros
clubes brasileiros, como CRB,
Salgueiro, Atlético-GO, Sampaio Correa, Guarani, Paysandu, Ceará, Ponte Preta, Vitória
e Cuiabá. Já conquistou dois
Campeonatos Cearenses, um
Campeonato Paraense e uma
Copa Verde.
Junto com Chamusca, chegam a General Severiano o
auxiliar Caio Autuori e o preparador físico Roger Gouveia.
Baiano de Salvador, Marcelo
Chamusca levou o Salgueiro
para a Série C do Brasileiro
em 2013, o Guarani para a B,
em 2016, e o Ceará para a Série A no ano seguinte.
Nesta temporada, o agora
técnico do Botafogo dirigiiu o
Cuiabá durante boa parte do
inédito acesso para a Primeira
Divisão e, curiosamente, foi um
dos responsáveis pela eliminação do Alvinegro nas oitavas de
final da Copa do Brasil. No Fortaleza, ficou nove jogos, até ser
demitido em janeiro com quatro derrotas, quatro empates e
apenas uma vitória.

KANU: CONTRAPROPOSTA

O Botafogo apresentou contraproposta ao São Paulo pela
venda de 60% dos direitos econômicos de Kanu. Após a recusa da oferta de R$ 3,2 milhões,
parcelados, o Glorioso reduziu
a pedida inicial de R$ 9 para
R$ 6 milhões, segundo o ‘UOL’.
Com a aprovação de Muricy Ramalho, coordenador de futebol
do clube paulista, o zagueiro, de
23 anos, está na lista de reforços
do técnico argentino Hernán
Crespo, recém-contratado.
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GILVAN, DO
ATLÉTICO-GO,
A CAMINHO
N O Botafogo encaminhou a
contratação de Gilvan, do Atlético-GO. O zagueiro assinará
contrato até dezembro, mas
poderá renová-lo por mais um
ano se o Alvinegro voltar à Série A do Brasileiro. Gilvan tinha
uma proposta do Atlético-GO
de renovação por mais um ano,
mas priorizou o Botafogo.
Com 31 anos, Gilvan estava no Atlético-GO desde 2017.
A sua melhor temporada foi
em 2019, quando disputou
50 partidas e marcou três
gols. Trata-se de um jogador
que tem boa saída de bola e
é bom na bola aérea.

