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O ESTADO DE S. PAULO QUARTA-FEIRA, 10 DE NOVEMBRO DE 2010 Esportes E3

28 de novembro

Palmeiras x Fluminense

Corinthians x Vasco

Flamengo x Cruzeiro

Botafogo x G. Prudente

Avaí x Santos

Internacional x Vitória

Ceará x Atlético-PR

Guarani x Grêmio

Atlético-GO x São Paulo

Atlético-MG x Goiás

37ª RODADA

21 de novembro

São Paulo x Fluminense

Vitória x Corinthians

Cruzeiro x Vasco

Flamengo x Guarani

Botafogo x Internacional

Grêmio x Atlético-PR

Goiás x Santos

Palmeiras x Atlético-MG

G. Prudente x Ceará

Avaí x Atlético-GO

5 de dezembro

Fluminense x Guarani

Goiás x Corinthians

Cruzeiro x Palmeiras

Grêmio x Botafogo

Santos x Flamengo

G. Prudente x Internacional

Atlético-PR x Avaí

Vasco x Ceará

Vitória x Atlético-GO

São Paulo x Atlético-MG

PG J V E D SG

1˚ Fluminense 61 34 17 10 7 21

2˚ Corinthians 60 34 17 9 8 21

3˚ Cruzeiro 60 34 17 9 8 12

4˚ Botafogo 55 34 13 16 5 14

5˚ Atlético-PR 53 34 15 8 11 -2

6˚ Grêmio 53 34 14 11 9 17

7˚ Santos 51 34 14 9 11 11

8˚ Internacional 51 34 14 9 11 4

9˚ São Paulo 50 34 14 8 12 -1

10˚ Palmeiras 50 34 12 14 8 6

11˚ Vasco 45 34 10 15 9 0

12˚ Ceará 44 34 10 14 10 -7

13˚ Flamengo 40 34 8 16 10 0

14˚ Vitória 38 34 9 11 14 -6

15˚ Atlético-GO 37 34 10 7 17 -6

16˚ Atlético-MG 36 34 10 6 18 -15

17˚ Guarani 36 34 8 12 14 -15

18˚ Avaí 34 34 8 10 16 -13

19˚ Goiás 31 34 8 7 19 -22

20˚ G. Prudente* 27 34 7 9 18 -19

36ª RODADA 38ª RODADA

CLASSIFICAÇÃO

25
milhões de reais é quanto o
Corinthians espera arrecadar
com patrocínio por ano

12
mil cadeiras cativas o clube
pretende colocar à venda

Sanches Filho
ESPECIAL PARA O ESTADO / SANTOS

Adilson Batista pôs como objeti-
vo principal a conquista do bi-
campeonato paulista, chegar à
decisão da Taça Libertadores e
ganhar o Brasileiro, ontem, ao
ser apresentado como novo téc-
nico do Santos

“Sei da importância e da res-
ponsabilidade que tenho a partir
de hoje. O Santos vai jogar para
vencer e dar continuidade ao be-
lo trabalho recente de Dorival Jú-
nior”,afirmou o novo comandan-
te santista. Ele negou ter mencio-

nado nome de algum reforço e a
existência de lista de dispensa
de jogadores.

“Em primeiro lugar, a gente
vai começar a trabalhar, procu-
rar se posicionar e ir perguntan-
do para se informar e não come-
ter injustiças”, disse o treinador,
que revelou ter conversado com
Dorival Júnior para pedir deta-
lhes do elenco santista e do coti-
diano no Centro de Treinamen-
to Rei Pelé. Ele confirmou que
negociava com o Santos havia
quase quatro semanas. “Três
dias depois de sair do Corin-
thians, Fernando Silva (consul-
tor do presidente Luís Álvaro de
Oliveira Ribeiro) me ligou e des-
de o início falei que a minha in-
tenção era iniciar um trabalho
em janeiro”, explicou Adilson –
para explicar a demora na sua
contratação.

Com um curativo ao lado do

olho direito, consequência de
uma cotovelada que sofreu há al-
gum tempo, Adilson prometeu
colaborar com o amadurecimen-
to de Neymar e não apressar o
retorno de Paulo Henrique Gan-
so aos treinos. E rasgou elogios
ao futebol santista. “Todos os
treinadores gostam de times

que jogam futebol alegre, pa-
ra a frente, valorizando a pos-
se de bola, e vejo o Santos com
esse potencial.” O técnico só
assume no dia 6 de dezembro,
após o fim do Brasileiro, mas
até lá se manterá em contato
com a direção para planejar a
temporada 2011.

35ª RODADA

Hoje

21h50 Ceará x Botafogo

Sábado

19h30 Corinthians x Cruzeiro

19h30 Santos x Grêmio

19h30 Atlético-MG x Flamengo

Domingo

17h00 Vasco x São Paulo

17h00 Guarani x Vitória

17h00 Inter x Avaí

17h00 Atlético-GO x Palmeiras

19h30 Fluminense x Goiás

19h30 Atlético-PR x Prudente

PROJETO AMBICIOSO

■ Vaga na Libertadores ■ Sul-Americana ■ Rebaixamento
■ Na Libertadores. (*) Perdeu 3 pontos no STJD

Campeonato Brasileiro

São Paulo fala em mudar
política de contratações

● O diretor da área social do BN-
DES, Elvio Gaspar, disse ontem
que o Corinthians terá de reapre-
sentar o projeto de construção de
seu estádio em Itaquera para
pleitear o financiamento. Segun-
do Gaspar, o pedido inicial dos
representantes do projeto era de
financiamento de R$ 350 milhões
para arena de 45 mil lugares.
Com a decisão de elevar a capaci-
dade para 65 mil, o time pediu ao
banco a elevação do financiamen-
to em cerca de R$ 250 milhões. O
BNDES solicitou, assim, que novo
projeto seja encaminhado. “Mas
não há chance de ultrapassar o
limite de R$ 400 milhões”, disse
Gaspar. / ALEXANDRE RODRIGUES

Giuliander Carpes

Pressionado por não ter conquis-
tado título em 2009, o São Paulo
contratou 15 jogadores para
2010. O resultado foi ainda pior.
A equipe nem sequer deverá con-
seguir vaga na Taça Libertado-
res do próximo ano, interrom-
pendo sequência de sete partici-
pações seguidas na competição
continental. A diretoria já plane-
ja a próxima temporada e tem ao
menos uma certeza: vai mudar a
política de contratações.

Os dirigentes descartam exa-
gerar na dose outra vez. “Toda
vez que você disputa uma Liber-
tadores se sente pressionado a
contratar para ter um grupo for-
te”, justificou o superintenden-
te de futebol, Marco Aurélio
Cunha. “Participar só do Paulis-
ta é mais suave e oferece a condi-
ção de dar mais espaço para a ba-
se e para jogadores que não tive-
ram oportunidade ainda. Às ve-
zes, é uma vantagem.”

Os jogadores que chegaram ti-
veram dificuldade de se firmar,

inibiram o crescimento da base
e, como time, o São Paulo não se
encontrou. Paulo César Carpe-
giani, que está confirmado como
o treinador para a próxima tem-
porada, pediu apenas dois refor-
ços por enquanto: um meia de
armação e um lateral-direito.

“São poucas contratações,
mas têm de ser especiais”, afir-
mou Carpegiani. “Só preciso me-
xer um pouco no elenco, que pos-
sui muitos atletas com as mes-
mas características.” O técnico
solicitou renovação de contrato
de Richarlyson e Ricardo Olivei-
ra, cujos vínculos terminam no
fim do ano. Miranda e Rodrigo
Souto (seus compromissos ter-
minam em julho) devem ficar.

Malandragem é receita
de Roger no Pacaembu

Adilson chega ao
Santos e promete
ajudar Neymar

Fábio Hecico

“Nosso estádio é o da Copa, tem
de ser e vai ser o da abertura.”
Um dia depois de a Arena Itaque-
ra ter sido oficializada como o
palco da abertura do Mundial de
2014, Luiz Paulo Rosenberg, dire-
tor de marketing do Corin-
thians, garantiu que o clube vai
atrás de recursos para arcar com
os custos de cerca de R$ 600 mi-
lhões para a construção do novo
estádio – mesmo que tenha de
procurar a CBF, a Fifa ou mesmo
o governo, para que ajudem na
busca por parceiros.

O plano inicial era construir
arena para 48 mil pessoas, com
custo de R$ 335 milhões. Essa
quantia ficaria toda por conta do
Corinthians. Como o local pas-
sou a ser o favorito para a abertu-
ra do evento, o projeto teve de
ser revisto, com a capacidade au-
mentada para 65 mil lugares e o
orçamento, em cerca de R$ 200
milhões. A Fifa e o governo já
anunciaram que não injetarão di-
nheiro para cobrir a diferença. A
saída encontrada pelos corintia-
nos (já em andamento), então, é
achar parceiros. De onde viriam?
“Nem o Corinthians o sabe. Não
sabemos nem os recursos neces-
sários. Mas é um fluxo de riqueza
enorme e juntos vamos cons-

truir uma situação financeira
boa para todos”, garantiu Rosen-
berg. “Estamos fazendo estudos
internacionais, consultando em-
presas de primeira linha. Ainda é
prematuro, mas contaremos
com R$ 25 milhões (de patrocí-
nio) por ano e isso pode ser sufi-
ciente, ou até excessivo. O com-
plemento viria com receitas ex-
tras, como a negociação de cama-
rotes, a criação de 10, 12 mil ca-
deiras cativas.” Placas de publici-
dade e até mesmo o nome da are-
na podem ser outras formas de
conquistar recursos.

O BNDES dispõe de R$ 400 mi-
lhões para cada cidade que fará
seu estádio para o Mundial. A res-
ponsável pelo financiamento co-
rintiano será a construtora Ode-
brecht. Apesar de ainda não ter
uma planta da nova arena, o Co-
rinthians trabalha com a meta de
iniciar a obra entre o fim de mar-
ço e o começo de abril. “Em mar-
ço quero ver trator tirando ter-
ra”, afirmou Rosenberg. A meta
é entregar o estádio no fim de
2013. “Vou deixar claro o seguin-
te: existe um benefício que é do
Corinthians, de estádio de 45 a

50 mil lugares e que passa por
gasto de R$ 300 milhões. Essa
conta podemos pagar. E existe a
ampliação exigida pela Fifa, que
não sabemos quanto vai sair. Tu-
do será levantado e o número de
R$ 600 milhões é aproximado.
Mas o ganho é fantástico. Vamos
assumir o compromisso para
que seja o da abertura e para que
São Paulo não passe ‘carão’ no
congresso da Fifa.”

Rosenberg revelou que o Co-
rinthians trabalha com possibili-
dade de obter recursos da Fifa.
Não no estádio, mas no entorno.

“E, no dia em que toda a equação
técnicaefinanceira estiver defini-
da, vamos estourar champanhe.”

Terreno. De acordo com a Fifa,
é preciso haver um espaço de 85
mil metros quadrados ao redor
de um estádio para que ele hospe-
de um jogo de Copa. Esse foi o
maior obstáculo para o Morum-
bi. Em Itaquera, o terreno corin-
tiano também não tem essa área,
mas os dirigentes do Alvinegro
estão tranquilos por causa de ga-
rantias do governo estadual em
liberar terrenos vizinhos.

Flu mais otimista com
reforço de Deco e Fred

COUTINHO, DIEGUES E CORDEIRO/DDG–2/9/2010

Corinthians aposta no marketing

FERNANDO MENEZES/FOTO ARENA

Técnico só vai assumir o
cargo em dezembro e
diz querer colaborar
com o amadurecimento
do jovem atacante

Clube pede, mas
BNDES recusa dar
mais de R$ 400 mi

Provável ausência na
Libertadores de 2011
diminui a pressão por
time forte e é considerada
uma ‘vantagem’ no clube

Copa 2014

● Botafogo abre a rodada
O jogo entre Ceará e Botafogo,
hoje, às 21h50, no Castelão, em
Fortaleza, abre a 35ª rodada do
Campeonato Brasileiro. O time
carioca, em 4º lugar, luta por
vaga na Libertadores de 2011.

Marcelo Portela
BELO HORIZONTE

Malandragem, paciência e expe-
riência. Essa é a receita do ex-co-
rintiano Roger para o Cruzeiro
derrotar o Corinthians no sába-
do, no Pacaembu, em jogo tido
como decisão antecipada do tor-
neio. A vitória pode dar a lideran-

ça a uma das duas equipes, já que
ambas estão com a mesma pon-
tuação, a apenas um ponto do lí-
der Fluminense – o Corinthians
leva vantagem no saldo de gols.

E, com a experiência de quem
foi campeão brasileiro pela equi-
pe paulista em 2005, Roger é fa-
vorável a uma postura agressiva.
“Não é um jogo impossível. A

gente vai jogar contra uma torci-
da que pressiona o tempo todo.
Haverá 40 mil pessoas. Então, é
preciso ser malandro, paciente,
experiente. Não podemos nos
abrir muito e também só nos de-
fender”, afirmou.

E ressaltou que, caso deixe es-
capar a vitória, o Cruzeiro tem
de garantir ao menos o empate.
“Para definirmos o campeonato
com dois jogos em casa”, obser-
vou. O time recebe, em Sete La-
goas, Vasco e Palmeiras, nos dias
21 de novembro e 5 de dezembro,
respectivamente.

Otimismo. Previsão do Corinthians é de que obras da Arena Itaquera, para 65 mil pessoas, tenham início no máximo até abril

Para frente. Técnico empolgado em ter um time ofensivo

Diretor garante que clube
vai conseguir os R$ 600
milhões necessários
para construir a Arena
Itaquera com parcerias

RIO

O técnico Muricy Ramalho ou-
viu do preparador físico Ronal-
do Torres o que tanto queria: o
meia Deco e o atacante Fred es-
tão liberados para enfrentar o
Goiás, domingo, no Engenhão.
Recuperados de contusão, os
dois treinaram normalmente on-

tem à tarde com o restante do
elenco na Praia do Leme (zona
sul do Rio) e, ao que tudo indica,
vão reforçar o Fluminense nesta
reta final de Campeonato Brasi-
leiro, em que o clube defende a
liderança.

O atacante Emerson fez um
trabalho separado e dificilmente
terá condições de jogo. O cen-

troavante Washington, que vive
um jejum de gols, também deve
desfalcar o time. Ontem, ele dei-
xou o treino com bolsa de gelo
no ombro.

Jorginho demitido do Goiás.
Após três derrotas seguidas no
Brasileiro, o técnico Jorginho,
auxiliar de Dunga na Copa da
África do Sul, foi demitido pelo
Goiás. Seu substituto, anuncia-
do ontem, é Arthur Neto. Dire-
tor de futebol do clube em 2008,
o novo treinador terá a missão
de tirar o time da 19.ª colocação.

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 nov. 2010, Esportes, p. E3.




