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Palmeiras garante salários de março e
estudará situação financeira em abril
Os reflexos da pandemia
do coronavírus ainda são
incertos no futebol brasileiro. Clubes ao redor do país
vêm estudando as melhores
medidas para amenizar o
prejuízo no período. No
caso do Palmeiras, ainda
não existe um plano traçado
para os próximos meses.
O clube confirmou que
pagará integralmente os
salários de março dos jogadores e fará um estudo, ao
longo de abril, para entender
melhor o impacto financeiro
causado pela paralisação
dos torneios.
Após chegar a um resolução internamente, o
Palmeiras voltará a se pronunciar. Segundo o clube,
o Alviverde não quer fazer
declarações baseadas em
hipóteses.
A equipe de Vanderlei

Luxemburgo não entra em
campo desde 14 de março,
em empate sem gols contra

a Inter de Limeira, válido
pelo Campeonato Paulista.
O Verdão também disputa a

Copa Libertadores, a Copa
do Brasil e o Campeonato
Brasileiro na temporada.

Fluminense tenta administrar crise

financeira em meio à pandemia

O Fluminense tenta administrar crise financeira
em meio à pandemia do
coronavírus. A paralisação
do futebol agravou a situação de vários clubes. E o
Tricolor é um deles. A falta
de receitas e a indefinição
sobre o retorno às atividades tem forçado a diretoria
a buscar soluções.
A semana passou com
boas e más notícias. Por
um lado, o clube con-

seguiu pagar mais uma
parcela dos salários de
fevereiro, alcançando
40% já quitados. De outro, a Rede Globo suspendeu o pagamento da
segunda parcela da cota
do Campeonato Carioca.
Detentora dos direitos de
transmissão do Estadual,
a emissora também não
pagou a primeira parcela
no mês passado.
A Federação de Fute-

bol do Rio, a Ferj, junto
com os clubes, protestaram em carta à emissora.
“A ação é contrária
a própria postura inicial
do Grupo Globo ao noticiar que manteria os
pagamentos no intuito de
contribuir, em parte, com
os percalços gerados pela
pandemia e de todas as
ações objetivando a preservação de empregos
que estão sendo pre-

conizadas e colocadas
em prática”, protestou a
entidade.
“Os efeitos imediatos
do não pagamento inviabilizam os salários de praticamente 60% dos atletas
atualmente registrados no
Estado do Rio de Janeiro,
interrompem qualquer negociação de acordo para
esses pagamentos e propiciam demandas judiciais
futuras, agravadoras das
dificuldades financeiras
atuais”, concluiu a carta.
Redução de salários
Projetando o agravamento do aperto financeiro
nos próximos meses, a
diretoria do Flu quer iniciar
conversas com o elenco.
O objetivo é negociar uma
redução nos salários. Segundo reportagem do site
Globo Esporte, a proposta
inclui redução de 15% a
25% por três meses.
O elenco do Fluminense está de férias e
a reapresentação está
prevista para o dia 21 de
abril. Porém, a data pode
ser alterada por conta da
pandemia do coronavírus,
que tem paralisado as
competições esportivas
na maior parte do mundo.
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Vasco pode ter redução
de receitas se quarentena
passar de maio
O presidente do Vasco,
Alexandre Campello, abriu
o jogo sobre o as medidas
que o clube vem tomando
em relação à pandemia
do novo coronavírus (covid-19) e à preparação
para o restante da temporada de 2020. Atletas
e funcionários ganharam
férias até o dia 20 de abril,
porém o retorno às atividades vai depender de como
estará a propagação da
covid-19.
Se a paralisação entrar
no mês de maio, Campello
prevê dificuldades financeiras para o Gigante da
Colina.
“Se o futebol voltar a
partir de maio, nós temos
a possibilidade de cumprir
com todo o calendário do
futebol até o final do ano
entendendo que, em função das férias, as atividades vão avançar pelo mês
de dezembro até próximo
do Natal. Se, por outro
lado, essa paralisação
permanecer nos meses de
junho ou julho, isso provavelmente trará um impacto
muito grande nas competições com a possibilidade
real de perda de receitas”.
O presidente do Vasco
explicou quais seriam as
medidas para tentar diminuir o prejuízo financeiro
do clube
“Uma das possibilidades é trabalhar com a
redução dos vencimentos,
quer seja de atleta, quer
seja da comissão técnica.
Nós estamos trabalhando
junto ao poder público
com a suspensão de pagamentos de tributos e
de obrigações. Junto às
entidades bancárias pedindo a prorrogação dos
prazos, renegociando uma
série de compromissos e

estamos tentando buscar
receitas alternativas. Esse
é o trabalho que tem sido
feito no sentido de minimizar o efeito econômico e
esportivo dessa epidemia,
mas, certamente, algumas
decisões só poderão ser
tomadas a partir do momento em que ficar definido a volta das atividades”.
Outra medida vai mudar drasticamente o dia
a dia do Vasco. O clube
deixará de treinar no CT
do Almirante e vai voltar
a fazer as atividades em
São Januário. O centro de
treinamento em Vargem
Pequena, na zona oeste
do Rio de Janeiro, é alugado e, com isso, Alexandre
Campello espera reduzir
custos e investir no novo
CT próprio do clube.
A expectativa de Alexandre Campello é inaugurar o novo CT entre o fim
de junho e início de julho.
Assim, o futebol do Vasco
ficaria afastado da parte
administrativa, em São
Januário. Isso significa
mais paz para o técnico
Ramon Menezes comandar a equipe em um ano de
eleições do Cruzmaltino.
Sobre a escolha do
novo treinador, Alexandre
Campello justificou que
há incerteza em trazer
alguém de fora, uma vez
que, segundo o presidente, nem todo técnico
estrangeiro deu certo no
Brasil. Além disso, não
gostaria de contratar um
brasileiro que não tenha
nome “de peso”. Campello
elogiou Ramon, lembrou
que é muito estudioso,
atualizado, conhece profundamente o Vasco e vem
demonstrando sua capacidade dentro do clube como
auxiliar-técnico.

Barcelona estipula preço
para negociar Coutinho
Em busca de nomes de
peso como Neymar e Lautaro Martínez, o Barcelona
estipulou um preço para
vender Philippe Coutinho.
O brasileiro teve o auge de
sua carreira com a camisa do Liverpool e, agora,
interessa a outros clubes
ingleses como Leicester e
Chelsea.
O nome de Coutinho
tem sido citado em diversos jornais da Inglaterra
nos últimos dias. De acordo com o Evening Standard, o Barça aceitaria
negociá-lo por 80 milhões

de euros (cerca de R$ 460
milhões).
Atualmente, Coutinho
está na reta final de seu
empréstimo ao Bayern
de Munique. O meia chegou a ter destaque em
alguns momentos, mas
não conseguiu se firmar
no time.
A paralisação do futebol por conta da pandemia
do coronavírus pode ter
também uma influência no
mercado. A arrecadação
dos clubes está comprometida, assim como o
calendário da atual e da
próxima temporada.
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