
R$ 1,15
● milhão foi o valor inicial do
contrato com a SPTuris, que já
havia saltado para R$ 2 milhões

R$ 3,15
● milhões é o valor com o adita-
mento para englobar a promoção
da cidade como destino turístico

NÚMEROS

LAMENTAÇÕES

● BASQUETE
NBB
Vila Velha x Joinville
16h / SPORTV
TORNEIO INTERLIGAS
19h40 / SPORTV2

VÔLEI
SUPERLIGA MASCULINA
Sesi x Pinheiros - quartas de final
19h / SPORTV

● FUTEBOL
LIGA DOS CAMPEÕES
Quartas de final

Manc. United x Bayern de Munique
15h30 / ESPN BRASIL / BAND
Bordeaux x Lyon
15h30 / ESPN / ESPN HD
TAÇA LIBERTADORES
Desp. Cuenca x Nacional
19h30 / BANDSPORTS
Flamengo x Universidad de Chile
21h50 / SPORTV / BANDSPORTS
CAMPEONATO PAULISTA
Santo André x São Paulo
21h50 / GLOBO / BAND
Prudente x São Caetano
21h50 / SPORTV2
Corinthians x Rio Claro
Santos x Sertãozinho
Paulista x Palmeiras
Oeste x Rio Branco
Botafogo x Monte Azul
Mogi Mirim x Ponte Preta
Mirassol x Bragantino
Portuguesa x Ituano
21h50 / PAY-PER-VIEW

SP infla gasto para divulgar Mundial

Melhor
na tv

Copa-2014

● A Secretaria Estadual de Turis-
mo Esporte e Lazer anunciou que
a partida entre Flamengo e Uni-
versidad Catolida, do Chile, pela
Taça Libertadores da América,
prevista para hoje, no Maracanã,
foi adiada. A entidade não confir-
mou nova data, mas jogo deverá
ser realizado provavelmente na
quinta-feira, no mesmo local.

Valéria Zukeran

A forte chuva que atingiu a cida-
de do Rio na madrugada de on-
tem causou o alagamento e da-
nos no Ginásio do Maracanãzi-
nho. A água subiu cerca de 1,5 me-
tro, deixando a área de competi-
ção e dois lances de arquibanca-
da submersos. “O piso de madei-
ra foi afetado pela chuva e terá de

ser substituído”, diz a secretária
estadual de Turismo, Esporte e
Lazer, Márcia Lins. Segundo a se-
cretária, o total dos prejuízos no
ginásio só poderá ser conhecido
pelas autoridades hoje.

O problema afetou, em espe-
cial, a equipe da Unilever, do Rio.
Boa parte das jogadoras e o técni-
co Bernardinho, que treinavam
no ginásio na noite de anteon-
tem, ficaram ilhados e só conse-
guiram sair do local no fim da
manhã de ontem (veja pág C4).
Ontem, estava programada a se-
gunda partida entre o Rio e o

Blausiegel/São Caetano, pelas se-
mifinais da Superliga Feminina
de Vôlei, mas a Confederação
Brasileira de Vôlei (CBV) adiou
o confronto para amanhã, no Gi-
násio do Tijuca às 21h30. Se hou-
ver necessidade de terceiro jogo,
ele será no mesmo local, sábado.

O time vencedor enfrenta o
Sollys/Osasco, que ontem derro-
tou o Pinheiros/Mackenzie por 3
sets a 1 (25/19, 25/20, 19/25 e
25/15) fora de casa e garantiu va-
ga na decisão. É a nona vez que o
time de Osasco é protagonista
de uma final da Superliga.

O Comitê Organizador dos Jo-
gos Olímpicos do Rio (CORIO)
divulgou nota de solidariedade
às autoridades. A entidade tem
emseu dossiê de campanha olím-
pica a indicação que a probabili-
dade de catástrofes naturais nos
Jogos é baixa. O presidente Luiz
Inácio Lula da Silva diz confiar
na capacidade do Rio de organi-
zar a Olimpíada. “Quando ocor-
re uma desgraça como esta, a úni-
ca coisa a fazer é pedir a Deus
que pare de chover”, afirmou o
presidente.

Alagamento afeta o
piso do Maracanãzinho

Fifa: sinal de alerta
para o Maracanã

Entidade muda o foco,
que estava no Morumbi,
e aponta falhas no
sistema de drenagem e
na visibilidade do estádio

Jogo do Fla na
Taça Libertadores
é adiado

MÁRCIA LINS

Copa e Olimpíada no Brasil

S im, o gol e o drible são belos,
desmontam esquemas, fa-
zem ídolos e vitórias. Mas o
chamado “último passe” é

também fundamental e anda difícil de
ser achado com qualidade. O último
passe é aquele que vem adocicado para
o atacante ter a chance de gol. Para
quem joga na frente, mesmo numa pe-
lada de praia ou soçaite, não há melhor
amigo que o sujeito que fica no meio e

distribui a bola na hora certa com a força
certa na direção certa; que, em vez de só
dá-la no pé, nos põe para correr às costas
do zagueiro e sair diante do goleiro, pelo
chão ou pelo alto, ou nos devolve a tabela
por entre dois adversários de tal modo
que podemos até bater de primeira. Se ele
segura um pouco mais, os espaços se fe-
cham ou o impedimento se configura.
Sua arte é a do “timing”, como a do cômi-
co que não pode perder a piada.

Tivemos grandes passadores no fute-
bol mundial. Muitos deles eram goleado-
res, como Pelé e Maradona, com grandes
lances do divino egoísmo que constitui os
artilheiros, mas também com antológi-
cos passes para outros converterem em
gols – Carlos Alberto em 1970 e Caniggia
em1990 queo digam.Tostão,Zico, Sócra-
tes, Bebeto e Rivaldo, por falar em Copas,
tambémderamlindas“assistências”–pa-
ra usar um termo que deve ter vindo do
basquete e é útil para se distinguir do sim-
plespassedelado,burocrático,queprocu-
ra mais se livrar da bola do que liberar o
ataque. Nos clubes, qualquer torcedor se
lembra de “garçons” eméritos: para ficar
nos paulistanos, palmeirenses vão pensar
em Evair, corinthianos em Marcelinho,
sãopaulinos em Raí, etc.

Muitos desses últimos passes são des-
critos por narradores e comentaristas co-
mosefossemmaisimportantesqueafina-
lização, o que nem sempre é justo. Sim,
existe o tal do “meio gol”, aquele em que
cabe ao autor simplesmente se posicio-
nar com liberdade para empurrar a bola
linhaadentro. Masháumbomnúmerode
ocasiões que são os artilheiros que fabri-
cam, sugerindo com sua movimentação o

local e o instante em que querem receber
a bola. Romário se cansou de fazer isso:
bastava ameaçar a corrida ou dar um pas-
so na diagonal que seu “assistente” já sa-
bia que era a hora H. O craque artilheiro,
afinal, é aquele que poderia muito bem
estar no lugar do outro e fazer com igual
ou superior qualidade. A diferença entre
ele e um bom finalizador, aliás, não é a
médiadegols,masavisãodejogoeatécni-
ca suficientes para inverter papéis. Care-
ca era craque; Chulapa, finalizador.

EsseéumdosmotivosporqueoSantos
chega hoje à última rodada do Paulistão
com folgada liderança. Neymar e Robi-
nho capricham nos dribles e gols, André é
o finalizador-mor; mas sem os passes de
Paulo Henrique Ganso o time não teria
nemamesmaeficiêncianemamesmabe-
leza. Alto e clássico, não à toa lembra Pita
eopróprioGiovanni,armandoosartilhei-
ros com todos os recursos, além de fazer
seus próprios gols. É claro que conta com

a ajuda de Marquinhos e Arouca, que
no domingo rolou de trivela para Robi-
nho sair no cara-a-cara com o goleiro
doSãoCaetano.Mas,paramim,Ganso
é o nome do campeonato até aqui.

O Palmeiras tem Cleiton Xavier,
mas sem o brilho do improviso. O São
Paulo tem Hernanes, que voltou a jo-
gar bem, e Jorge Wagner, muito me-
lhor no cruzamento do que no passe
curto,mas também sem a centelha. E o
Corinthianssofre:Daniloaindanãoas-
sumiu esse papel; Elias é ótimo para
chegar de surpresa, não para o toque
calibrado; Dentinho e Jorge Henrique
prendem demais. Ronaldo tem feito
maisassistências quetodos eles; quan-
do recebe, é como a de Tcheco no do-
mingo (mais que meio gol, foram dois
terços do meia)... Procuram-se gar-
çons desesperadamente.

Gol, afrodisíaco. O que não pode é
o craque se abster de buscar o gol.
Messi tentou assistências, mas pe-
gou as sobras e decidiu contra o Arse-
nal quatro vezes ontem, levando o
Barcelona às semifinais da Cham-
pions. Craque faz.

“O piso de madeira
(do Maracanãzinho)
foi afetado pela
chuva e terá de ser
substituído”

Wagner Vilaron

Os responsáveis pelo Maracanã
que se preparem. Depois de pro-
tagonizar seguidas polêmicas
com o projeto do Morumbi, che-
gou a vez de a Fifa direcionar
suas críticas para o estádio cario-
ca. A cúpula da entidade está in-
comodada principalmente com
os problemas de drenagem cons-
tatados no local durante as re-
centes chuvas que castigam o
Rio desde segunda-feira. Mas os
problemas não param por aí.
Questões relacionadas à visibili-
dade dos torcedores também es-
tão no topo das reclamações dos
dirigentes.

O incômodo da Fifa ganhou
força há um mês, quando uma
equipe de fiscais fez vistoria téc-
nica no estádio durante o clássi-
co entre Flamengo e Vasco, váli-
do pela Taça Guanabara. Na
oportunidade, outra forte chuva

castigou a cidade. Uma fonte
que acompanha os trabalhos de-
clarou ao Estado que, na visto-
ria, foram observados proble-
mas relacionados à drenagem e
confusão nas bilheterias, fatos
registrados em relatório. A preo-

cupação, que já era grande em
Zurique, aumentou bastante nas
últimas horas.

As imagens do Maracanã e do
Maracanãzinho alagados já che-
garam à Suíça. Representantes
da Fifa aproveitaram também pa-

ra dar uma bronca nos responsá-
veis pelo Maracanã. De acordo
com eles, em reunião realizada
com representantes de Rio e São
Paulo, em Zurique, no dia 9 de
fevereiro, os problemas de am-
bos os estádios foram tratados

com clareza. Outro ponto consi-
derado negativo no Maracanã é
o comprometimento da visibili-
dade do campo com a colocação
de placas de publicidade. Por is-
so, há a determinação de rebaixa-
mento do gramado.

daniel.piza@grupoestado.com.br

Boleiros

Sua arte é a do “timing”,
como a do cômico que não
pode perder a piada

SEGUNDA-FEIRA
PAULO CALÇADE

TERÇA-FEIRA
LUIZ ZANIN

QUARTA-FEIRA
DANIEL PIZA

SÁBADO
MARCOS CAETANO

DOMINGO
UGO GIORGETTI

Diego Zanchetta

A Prefeitura de São Paulo fez o
segundo aditamento no contra-
to firmado em 2009 com a São
Paulo Turismo S/A (SPTuris) pa-
ra a divulgação da Copa do Mun-
do de 2014 na cidade. O valor ini-
cial de R$ 1,15 milhão já havia sal-
tado para R$ 2 milhões. A nova

atualização eleva a cifra para R$
3,15 milhões, um aumento de
57,5% em relação à primeira mu-
dança. Sem ter a certeza ainda de
que a capital paulista será a sede
da abertura do Mundial, a SPTu-
ris também abriu ontem nova li-
citação, desta vez para contratar
uma empresa que será responsá-
vel por fazer duas maquetes do
estádio do Morumbi reformado,
por R$ 60 mil, também com o
objetivo de divulgar a realização
da competição e estudar o impac-
to do trânsito na área do estádio.

A estratégia do comitê paulis-
ta de organização e da gestão Gil-
berto Kassab (DEM) é já “demar-

car” São Paulo como sede do
evento. Brasília e Belo Horizon-
te também pleiteiam a abertura.
A justificativa do governo paulis-
tano para o aditamento é de que
o contrato com a SPTuris englo-
ba também os serviços de plane-
jamento para a divulgação da ca-
pital como destino turístico.

Atualmente, a mesma SPTuris
já mantém dois contratos, com
valor de R$ 15 milhões cada, para
a divulgação de São Paulo como
destino turístico no interior, no
litoral sul e em oito Estados. Os
dois contratos, com as agências
Lew Lara e Propeg Comunica-
ção, são os dois maiores feitos

pela administração municipal
nos três primeiros meses do ano.
As duas agências já atuam no go-
verno estadual tucano, com cam-
panhas para a CPTM e a Sabesp.

O reforço no caixa da empresa
que divulga o turismo na capital

para a Copa-14 ocorre no mo-
mento em que até o presidente
da CBF, Ricardo Teixeira, já colo-
ca dúvidas sobre a realização da
abertura do Mundial no Morum-
bi. Na semana passada, Teixeira
afirmou que o projeto atual para

a reforma do estádio está longe
de atender às exigências necessá-
rias para sediar o jogo inaugural.

Teixeira chegou a dizer que a
cidade poderia receber só jogos
de oitavas de final se não for apre-
sentado um projeto adequado
até o dia 3 de maio, data limite
imposta pela Fifa.

A SPTuris informou que o au-
mento do contrato para R$ 3,15
milhões já estava previsto desde
o ano passado e diz que o contra-
to inclui ações como o plano es-
tratégico que a cidade tem de ela-
borar para o evento. A empresa
não forneceu detalhes das ações
que justifiquem o acréscimo.

Último passe,
última rodada

DANIEL
PIZA

Secretária estadual

GENÍLSON ARAÚJO/AGÊNCIA O GLOBO

Contrato com a SPTuris
para promover a cidade
recebe aditamento que
vai aumentar o valor
em mais 57,5%

Triste cenário. Estragos causados pelas chuvas nos últimos dias aumentaram a preocupação dos dirigentes com o Maracanã
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