
RESULTADOSDEONTEM

Potyguar-RN0 x 0 Paysandu-PA

Tigres-RJ 2 x 2 Fortaleza

São Raimundo-PA 1 x 0 Botafogo

Assu-RN0 x 3 Atlético-GO*

Vilhena-RO 2 x 2 Atlético-PR

São Domingos-SE 1 x 1 Sampaio Corrêa-MA

JV Lideral-MA 0 x 0 Ponte Preta

Corinthians-PR 1 x 0 Juventude

*Votoraty 4 x 0 Treze-PB

Cerâmica-RS 1 x 1 Paraná

Araguaia-MT 1 x 3 Grêmio*

Sousa-PB 1 x 2 Vaco

Vitória-ES 0 x 2 Bahia*

Flamengo-PI 0 x 1 Palmeiras

* Classificados para a próxima fase

FLAMENGO-PI 0

PALMEIRAS 1
Gols: Diego Souza aos 29 minutos do se-
gundo tempo.
Flamengo-PI: Herivelton; Tote; Marcelão,
Serginho e Wildinho; Erivan, Binha, Lucia-
no (Zuza) e Antonio Carlos (Michel);
Leandro Porto (Jardel) e Joniel.
Técnico: Valter Maranhão.
Palmeiras: Deola; Figueroa (Armero),
Danilo, Edinho e Wendel; Márcio Araújo,
Pierre, Deyvid Sacconi (Lenny) e Cleiton
Xavier; Diego Souza e Robert (Souza).
Técnico: Muricy Ramalho.
Juiz: Claudio Mercante (PE).
Cartão amarelo: Diego Souza, Armero,
Serginho, Luciano, Toti.
Renda: Não divulgada.
Público: Não divulgado.
Local: Estádio Albertão.

Grêmio vence e garante a vaga.
Cariocas terão de decidir em casa

Cleiton Xavier
meia do Palmeiras
“Queríamos eliminar o segundo
jogo para poder treinar e
descansar, mas está valendo.
O campo não dava condições de
partir para o drible, no mano a
mano. Dominamos o segundo
tempo, foi boa a vitória”

Jardel
atacante do Flamengo-PI
“Vai ser difícil a classificação.
Estou feliz pela minha entrada,
mesmo não tocando na bola”

Daniel Akstein Batista

O jogo foi feio, sem técnica ne-
nhuma, mas o Palmeiras conse-
guiu ao menos cumprir um de
seus objetivos na noite de on-
tem, em Teresina. O principal
deles era vencer o Flamengo lo-
cal por dois gols de diferença e
eliminar o jogo de volta da pri-
meira fase da Copa do Brasil. O
segundo, quase tão importante
quanto, era “apenas” ganhar,
por qualquer resultado. Com o
triunfo por 1 a 0, ficou um pouco
mais aliviado, mas terá de jogar
novamente contra o adversário
dia 24, no Palestra Itália.

Apesar da vitória, a partida
na quente cidade piauiense dei-
xou clara as fragilidades do Pal-
meiras. Enquanto Muricy Ra-
malho suava no banco de reser-
vas, o time sofria em campo. Os
3 a 2 sobre o Bragantino no fim

desemanalevouumalentoàtor-
cida, irritada após a derrota pa-
ra o Corinthians e o empate
comaPortuguesa. A esperança
era que a equipe reagisse on-
tem, mas demorou para algu-

ma coisa ocorrer. Os erros fo-
ramosmesmosdasrodadasan-
teriores no Estadual. O resulta-
dosónãofoipiorporque,naúni-
caboajogadacriada,DiegoSou-
za fez 1 a 0, aos 29 do 2º tempo.

Comumamodestafolhasala-
rial deR$ 120 mil – apenas a me-
tade do que recebe o goleiro
Marcos, que, machucado, deu
lugar a Deola –, o Flamengo fez
o que pôde. Ainda em forma-
ção, conseguiu dar trabalho e
criou mais chances do que o ad-
versário.

Jardel, responsável por cer-
ca de 20% dos vencimentos to-
tais do clube, ficou na reserva.
Claramente fora de forma e
com o joelho machucado, ape-
nasassistiu aumjogodemuitos
erros e pouca emoção. Entrou
faltando um minuto e nem en-
costou na bola.

O atacante, que tantos gols já
marcou de cabeça em sua car-
reira, principalmente pelo Grê-
mio–econtra oPalmeiras–, de-
ve ter se irritado quando viu Jo-
niel subir sozinho no segundo
tempo e jogar a bola para fora.

O mesmo camisa 11 do Fla-
mengotambémacertouuma
bola na trave e quase deu um
gol ao rival – jogou contra e
Herivelton fez difícil defesa.
O goleiro depois ainda sal-
vou seu time duas vezes, em
cabeçadas de Danilo

Muricy mexeu na equipe e
tentou mudar a forma de jo-
gar, mas os erros seguiam
semparar.ComLenny,oPal-
meirasganhouvelocidadepe-
las pontas, mas foi em uma
jogada pelo meio que o gol
saiu. E ele quase não sai. Die-
goSouzatropeçounahorade
driblar e chutou fraco: a bola
passou por baixo do goleiro.

O Flamengo só não queria
perder por dois gols. Conse-
guiu seu objetivo. O Palmei-
ras, cada vez mais cansado,
vaiserobrigadoagoraadeci-
dir em casa. ●

Ronaldinho
fica abalado,
mas ainda
mira a África

SãoPaulomexenasarquibancadas
paraatenderàsexigênciasdaFifa

COPA-2014

Barueri fazPacaembu
estudarnovosvalores

Palmeiras vence por 1 a 0, mostra futebol apático e não consegue eliminar o 2.º confronto Livio Oricchio

RonaldinhoGaúchoficouabati-
do com a ausência de seu nome
nalistadeDungaparaoamisto-
so do dia 2 de março, contra a
Irlanda, mas ainda não desistiu
do sonho de ir à Copa do Mun-
do, em junho e julho, na África.
Éoquegarantempessoaspróxi-
mas do jogador. “Ele deseja ir à
África do Sul, e tem treinado
com grande interesse”, garan-
tiuontemao Estado,por telefo-
ne, o vice-diretor de comunica-
çõesdoMilan,GiuseppeSapien-
za. O craque deve quebrar o si-
lêncio amanhã, após o jogo con-
tra a Udinese, pelo Italiano.

A imprensa italiana mostra
apoio ao jogador na dura mis-
são de fazer Dunga mudar de
ideia. “Dunga esnoba Ronaldi-
nho. Mas jogador ainda aguar-
da ser chamado.” Essa foi a
manchete de capa do principal
jornaldeesportesdaItália,aGa-
zzetta dello Sport.

O meia atacante não esconde
dos jornalistas italianos o dese-
jo enorme de voltar a fazer par-
te da seleção. Giovanni Battista
Olivero, setorista do Milan da
Gazzetta,confirmaquenoscon-
tatosrecentesquetevecomRo-
naldinho sentiu mesmo seu
grande desejo de voltar a ser
chamadoporDunga.“Estátrei-
nando sério, seu futebol evoluiu

muito, ainda que nas duas últi-
mas partidas não tenha sido o
mesmo”, disse Olivero. O Milan
empatou com o Bologna por 0 a
0 e também empatou com o Li-
vorno por 1 a 1 nas últimas roda-
das, dois resultados ruins.
“MasnãoserchamadoporDun-
ga, agora, fez seu sonho ficar
bem distante.”

PUNIÇÃO A GOLPISTA
A promotoria de Justiça espa-
nhola pediu ontem quatro anos
e nove meses de prisão para o
hacker brasileiro Ewerton Ro-
drigues, que tentou roubar €
800 mil (cerca de R$ 2 milhões)
de Ronaldinho Gaúcho. Em
2007, Rodrigues conheceu Ro-
naldinho em Barcelona e apro-
veitou-se disso para invadir a
conta de e-mail do jogador. En-
tre outros dados, teve acesso à
conta bancária da irmã do cra-
que, Deise. ●

Amanda Romanelli

O sonho de São Paulo de rece-
ber a abertura da Copa de 2014
está mais vivo do que nunca.
Presidente do comitê organiza-
dorpaulista,CaioLuizdeCarva-
lho, comemora os avanços do
projeto do Estádio do Morumbi
e a receptividade da Fifa. Para
queojogo inauguralsejaconfir-
mado, diz o político, “basta o
São Paulo fazer a lição decasa”.
Ou seja, executar exatamente o
que foi mostrado à entidade.

Anteontem, representantes
do clube estiveram na sede da
Fifa para apresentar a última

versão da reforma. Deixaram
Zurique com a informação de
que o estádio pode receber as
semifinais. Ontem, a Fifa negou
e disse que o estádio pode abri-

gar jogos até as oitavas de final.
A principal modificação do

projeto foi mostrada ontem, em
umseminário sobrea Coparea-
lizado na Assembleia Legislati-

va–oevento,aliás,éumaode
à intenção paulista de rece-
ber o jogo inaugural.

Nas várias visitas ao Mo-
rumbi,técnicosdaFifarecla-
maram de pontos cegos
(sempre negados pelos são-
paulinos) na arquibancada
térrea. Mesmo assim, a equi-
pe que trabalha na reforma –
o arquiteto Ruy Ohtake e o
escritórioalemãoGPM–aca-
tou as reclamações.

Assim, um novo lance de
arquibancadas começará no
anel intermediário (onde es-
tão as cativas vermelhas) e
invadiráogramado,atéapis-
ta de atletismo. A constru-
ção, que será permanente,
encobreaáreatérreaverme-
lha. “Essa obra também re-
solve outra preocupação da
Fifa,aacomodaçãodastribu-
nas vips”, afirma Caio. ●

CONCORRÊNCIA

OQUE ELESDISSERAM

DiegoSouzaevitaopiorem
Teresina.Mastemjogodevolta

SELEÇÃO

RONALDINHO–Sonhomantido

NOVOPROJETO–VisualdepartedoMorumbiapósa reforma

COPA DO BRASIL

BOLANAREDE–JogadoresdoPalmeirascomemoramavitóriasuada.DiegoSouzaseenroscano lance,masconseguecompletarparaogol,paradesesperodogoleiroHerivelton

‘Ele tem treinado
com grande
interesse’, afirma
diretor do Milan

WILTON JUNIOR/AE-8/9/2008

Os favoritos não tiveram uma
noitetãotranquilaquantosees-
perava na abertura da Copa do
Brasil. Não foi só o Palmeiras
quenãoconseguiuavançarsem
a necessidade do jogo da volta.

O Vasco, com o time reserva,
venceu o Sousa, na Paraíba, por
2 a 1, gols do goleiro Tiago, de
pênalti,eElton,masteráderece-
ber a equipe paraibana em São
Januário. O Atlético-PR só em-
patou com o Vilhena por 2 a 2,

emRoraima,evaidecidiravaga
em Curitiba. A Ponte Preta fi-
cou no 0 a 0 diante do JV Lide-
ral,noMaranhão,etambémdei-
xou a definição da vaga para o
jogo da volta em Campinas.

Pior mesmo só o Botafogo,
que perdeu por 1 a 0 para o São
Raimundo, no Pará. Agora,
além de receber o adversário no
Rio, precisará vencer por dois
gols de diferença.

Ospoucosquesederam bem

foram Grêmio. Atlético-GO e
Bahia,queagoraesperamosad-
versários da segunda fase.

Com dois gols de Borges e
um de Fábio Rochemback, o
Grêmio passou pelo Araguaia,
no Mato Grosso, por 3 a 1, de
virada, apesar de jogo ter sido
mais difícil do que o técnico Si-
las imaginava.

O Atlético-GO – caçula este
ano na Série A do Campeonato
Brasileiro–. fez3a0noAssu,no

Rio Grande do Norte, e mos-
trou seguir embalado desde
o acesso do ano passado na
Série B.

O Bahia também se deu
bem, mesmo diante do Vitó-
ria, no Espírito Santo, ao fa-
zer 2 a 0, gols de Rodrigo
Gral e Ananias.

A maior goleada da roda-
da,porém,foiconseguidape-
loestreanteVotoraty,deVo-
torantim, região de Soroca-
ba, que tirou proveito do fato
dejogar emcasaefez 4a0no
Treze. Osgols foramde Hen-
rique, João Paulo e Ander-
son (2). Na partida de volta,
na Paraíba, pode até perder
por três gols de diferença. ●

DIVULGAÇÃO

Para não ficar atrás da concor-
rência, a Secretaria Municipal
de Esportes estuda adequar os
preços do aluguel do Pacaem-
bu.Afinal,oestádioquecomple-
tará70anosemabril,estápres-
tes a perder seu principal clien-
te: o Corinthians. A diretoria
confirmou que fará três jogos
do Estadual na Arena Barueri.
O negócio com a Prefeitura da
cidadetem sidomais vantajoso,
pois Barueri cobra apenas 2%
do valor da renda bruta do jogo
peloaluguel deseu moderno es-
tádio. No Pacaembu, o percen-
tual varia entre 12% e 15%.

A secretaria vai avaliar se o

aluguel está acima da média do
mercado.“OCorinthiansnosre-
lata que o São Paulo cobra R$
50milporjogonoMorumbi.En-
tão, não teríamos porque não
nos adequar. Talvez colocar al-
goentreR$50e70mil, indepen-
dentemente da renda obtida”,
avaliouo secretárioWalter Fel-
dman, que minimiza a ameaça
corintiana de deixar a casa.

“Todos gostam de jogar no
Pacaembu. Já temos contatos
avançados com o Palmeiras,
que pretende usá-lo durante a
construção da Arena. E o San-
tospercebeu queébomnegócio
jogar em São Paulo. ● A.R.

CESAR GRECO/FOTO ARENA
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