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► Dezembro (46)
▼ Novembro (119)

São Paulo – O estádio do Santos será oferecido em leilão para que o clube possa pagar
uma dívida iniciada durante a gestão do ex-presidente Marcelo Teixeira. As informações
foram publicadas hoje na coluna da jornalista Mônica Bérgamo, na Folha de S. Paulo.
Segundo o jornal, o leilão da Vila Belmiro deve começar no dia 29 de novembro, indo até
2 de dezembro. O lance inicial é de 106 milhões de reais.
A dívida teve origem quando Teixeira tomou um empréstimo bancário para o clube, que
até hoje não foi pago. O ex-presidente afirma que está negociando com o Santos um
acordo que evitaria o leilão.

► Nov 30 (10)
► Nov 29 (8)
► Nov 28 (8)
► Nov 23 (10)
► Nov 21 (7)
► Nov 20 (8)
► Nov 19 (10)

O advogado do clube confirmou a negociação, de acordo com o jornal. O Santos entrou
na Justiça com uma medida cautelar para tentar impedir o leilão.
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► Nov 16 (8)
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