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Verde do símbolo paranaense foi vetado pelo Alvinegro, que agora passa a ter time em 
Curitiba 
 
Um acordo assinado ontem, em Curitiba, oficializou o surgimento do Sport Club Corinthians 
Paranaense, em substituição ao J. Malucelli Futebol S.A. O time vai utilizar o uniforme preto e 
branco do Sport Club Corinthians Paulista, mas disputará o Campeonato Paranaense usando no 
símbolo a bandeira de São Paulo. A explicação é prosaica: o Corinthians não aceitou o verde 
da bandeira paranaense em seu distintivo. 
 
A estreia oficial do Corinthians Paranaense deve ser na Copa do Brasil, no dia 18, contra o 
Guarani. No Paranaense, que já está na quinta rodada, só deve passar a utilizar o novo nome 
na segunda fase desde que consiga a classificação.  
 
O acordo selado na manhã de ontem contou com representantes do time paulista, como o 
presidente Andrés Sanches, o diretor de marketing, Luís Paulo Rosemberg, o diretor-técnico de 
futebol, Antônio Carlos Zago, e ainda o presidente de honra do J. Malucelli, Joel Malucelli, e o 
presidente atual do clube, Juarez Malucelli. O pacto tem duração de três anos e pode ser 
interrompido a qualquer momento, unilateralmente, sem multa. 
 
Os paranaenses vão utilizar o nome e o uniforme dos paulistas, que terão direito às principais 
revelações do coirmão sem custo. O acordo não prevê nenhuma obrigação do Corinthians em 
ceder jogadores ao time do Paraná. E qual seria, então, a vantagem do J.Malucelli para aceitar 
a sociedade com o Corinthians?  
 
A resposta é do próprio Joel Malucelli: "Nunca houve uma definição sobre qual a quarta força 
no futebol paranaense, atrás de Atlético, Coritiba e Paraná. Agora, acredito que vamos ocupar 
esse espaço sem maiores problemas." 
 
O dirigente também explica que a força da torcida corintiana no Paraná é muito grande. "Em 
pesquisa recente, o Corinthians apareceu como o time de maior torcida no Estado, à frente do 
Atlético, o segundo, do Coritiba, o terceiro, e do Palmeiras, o quarto. Assim, esperamos 
arrebatar essa torcida corintiana e conseguir seu apoio nos nosso jogos", diz Malucelli. 
 

 
 



Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 6 fev. 2009, Esportes, p. E1. 


