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Botafogo
VÍTOR SILVA/BOTAFOGO

M

uito criticado por torcedores do Botafogo
após as eliminações
na Copa do Brasil e no Campeonato Carioca, o técnico
Marcelo Chamusca entrou na
mira do CSA. De acordo com a
‘Band’, o clube alagoano está
monitorando a situação do
treinador alvinegro.
O CSA busca um profissional para assumir a equipe depois de Mozart Santos ir para
a Chapecoense. Chamusca
teve seu nome lançado numa
reunião interna e agrada à diretoria alagoana. O treinador
do Botafogo trabalhou no rival do CSA, o CRB, em 2004
e 2019. Ele também comandou outros clubes do Nordeste, como Fortaleza, Sampaio
Corrêa, Ceará e Vitória.
No entanto, apesar das eliminações, Chamusca foi prestigiado pelo diretor de futebol
do Botafogo, Eduardo Freeland, e pelo presidente Durcesio Mello. A sua contratação
tem como alvo a disputa da
Série B do Brasileiro, que começa no fim de maio.

Apesar das
eliminações
na Copa do
Brasil e no
Carioca, Chamusca ainda
conta com
a confiança
da diretoria
alvinegra

ALEF MANGA E ANSELMO RAMON

Em busca de reforços para
a sequência da temporada,
o Glorioso fez uma investida em Alef Manga, do Volta
Redonda. De acordo com informações do ‘Canal do TF’, o
clube tentou o empréstimo,
mas a proposta não empolgou
a diretoria do Voltaço.
Outro nome ventilado no
Botafogo, o centroavante Anselmo Ramon se animou com
o interesse. Segundo o jornal
‘Diário do Iguaçu’, de Chapecó, o jogador tenta ser liberado pela direção da Chape para
jogar no Alvinegro.
Para liberar Anselmo Ramon, o clube quer o pagamento da multa rescisória, que gira
em torno de R$ 1 milhão. No
entanto, como tem uma quantia a receber da Chapecoense,
o jogador tenta um acordo
para se transferir. Anselmo
Ramon foi um dos destaques
da Chape no título da Série B,
com 12 gols em 44 jogos.

Marcelo Chamusca
recebe sondagem
para assumir o CSA
Muito criticado pela torcida alvinegra neste começo de
temporada, treinador é bem avaliado no clube alagoano

Técnico não
conseguiu
bons
resultados
neste começo
de trabalho no
comando do
Botafogo

