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inda que a nova camisa
branca de jogo do Botafogo não tenha sido
divulgada oficialmente, uma
loja oficial do clube em Brasília postou imagens do uniforme no Instagram. A publicação foi apagada minutos depois. A camisa vai custar R$
259,90 e está à venda na loja
oficial do Botafogo na capital federal. Na internet, ainda
não está disponível.
O modelo da camisa traz
o escudo do antigo Botafogo
Football Club no lugar da Estrela Solitária. Além disso, há
uma faixa lateral com a inscrição: “O mais tradicional”.
O Botafogo anunciou que
terá sua própria plataforma de
pay-per-view para o Campeonato Carioca. O formato será similar ao que foi anunciado pelo
Flamengo na última semana.
Ao assinar o pacote da ‘BotafogoTV’, o torcedor poderá acompanhar os principais jogos do
torneio e terá direito à narração alvinegra, pré e pós-jogos
completos com informações do
clube, bastidores e muito mais.
O valor é de R$ 129,90 (em até
4 parcelas de R$ 32,48). O jogo
avulso sairá por R$ 59,90.

Nova camisa branca do
Botafogo vaza na Internet
Loja oficial do clube em Brasília postou imagens, mas apagou minutos depois
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O Alvinegro fará a
estreia no Carioca
quarta-feira, às 18h,
contra o Boavista,
no Nilton Santos
“A venda e a transmissão na
‘BotafogoTV’ vão marcar uma
nova etapa na relação do clube com o seu torcedor. Entre as
opções disponíveis no mercado, certamente essa plataforma própria é a mais vantajosa
para o Botafogo em termos de
geração de receitas e na estratégia do departamento de marketing de aproximação com o
botafoguense. Vamos oferecer
um conteúdo de muita qualidade e contamos com a adesão
maciça da torcida”, destacou o
presidente Durcesio Mello.
Para contratar o serviço,
o torcedor deverá acessar o

Camisa branca
traz o antigo
escudo do
Botafogo
Football Club

site www.botafogotv.com.br.
O time estreia no Campeonato Carioca na quarta-feira, às
18h, contra o Boavista, no Nilton Santos.
O meia Bruno Nazário,
apontado como contratação
certa do América-MG, deve
deixar o Botafogo para jogar
em outro clube. O futuro do
jogador será o Fortaleza, de
acordo com o site ‘Futebol Cearense’. Nazário está emprestado ao Botafogo pelo Hoffenheim, da Alemanha, até 30
de junho, mas sua saída deve
ser antecipada, já que não está
nos planos para o Carioca.

ANGULO DEVE FICAR PARA O CARIOCA
A venda e a
transmissão
(do Carioca)
na ‘BotafogoTV’ vão
marcar uma
nova etapa”
DURCESIO
MELLO,
presidente

N Mesmo fora dos planos da
diretoria, o atacante Angulo
pode ter que permanecer no
Botafogo. Dono dos direitos do
jogador, o Palmeiras alega que
tem um acordo para mantê-lo
emprestado ao Glorioso até o
fim do Campeonato Carioca,
segundo o site ‘GE’.
O Boletim Informativo de Registro de Atletas (Bira) da Federação do Rio aponta que o contrato de Angulo com o Botafogo
se encerrou no último dia 21. No

entanto, o Palmeiras diz que,
na época do acerto, foi feito um
acordo para estender o vínculo
até maio. O time carioca tentou devolvê-lo junto com Victor
Luis, que já retornou ao Verdão,
mas foi cobrado para cumprir o
trato até o fim do Estadual.
Angulo não foi relacionado
pelo Botafogo para as duas últimas rodadas do Campeonato
Brasileiro, mas seguiu treinando
normalmente com os demais
jogadores do elenco alvinegro.

