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SEGUNDA FASE

Hoje
19h30 Cruzeiro x Flamengo

Amanhã
10h00 Fluminense x Prudente
14h00 Vasco x Paulista
15h00 Santos x América-RN
15h00 P. Açúcar x Figueirense
15h00 Atlético-MG x Coritiba
16h00 América-MG x Juventus
16h00 Rio Preto x Juventude
16h00 Mogi Mirim x Atlético-PR
20h00 São Paulo x Olé Brasil

Domingo
10h00 Portuguesa x Bahia
10h00 Grêmio x Ponte Preta
10h00 Inter x 1ª Camisa
15h00 Palmeiras x Nacional
16h00 Vitória x Barueri
20h00 Corinthians x Desp. Brasil

NÚMEROS RALI DACAR

Caminhoneiro morre em acidente
mil reais é o valor que o ex-tenista
Gustavo Kuerten doou para as víti-
mas da enchente e dos deslizamen-
tos na região serrana fluminense.
O brasileiro recebeu o valor como
premiação de sua participação em
torneio de pôquer nas Bahamas.
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11
anos atrás Ronaldinho esteve
em Londrina para a disputa do
Pré-Olímpico. Curiosamente, o
técnico também era Luxemburgo

5
COPA DA ÁSIA

Frango, choro e fim de
linha para a Arábia
A Arábia Saudita, que por muito
tempo brigou pelo domínio do
futebol asiático, foi eliminada
de forma precoce e melancólica
da Copa da Ásia. Ontem perdeu
para a Jordânia por 1 a 0 após
frango do goleiro Abdullah, que
saiu de campo aos prantos. O
Japão bateu a Síria por 2 a 1 e é o
líder do Grupo B com 4 pontos.

TÊNIS

Bellucci perde nas
quartas em Auckland
O brasileiro Thomaz Bellucci
caiu nas quartas de final do Tor-
neio de Auckland, preparatório
para o Australian Open, que co-
meça domingo. O paulista, 31.º
do mundo, foi derrotado pelo
colombiano Santiago Giraldo
(64.º do ranking): 6/2 e 6/4.

Jogo Rápido

O caminhoneiro Marcelo Reales, de 42 anos, morreu depois da
colisão de seu veículo com o carro do piloto argentino Eduardo
Amor durante a 11ª etapa do Rali Dacar, na Argentina.

SELEÇÃO SUB-20

Time de Ney Franco
chega hoje ao Peru
Após um mês de treinos em
Teresópolis, o time comanda-
do pelo técnico Ney Franco
deixou o Rio ontem e estará,
hoje pela manhã, na cidade
de Tacna, sede da seleção na
primeira fase do Sul-America-
no Sub-20. Na busca pela va-
ga olímpica, a equipe estreia
na madrugada de terça-feira
contra o Paraguai.

provas do GP de Austin (EUA)
de natação terão os nadadores
Michael Phelps e Ryan Lochte
ao mesmo tempo na piscina.
Cada um dos atletas participará
de seis disputas no evento

COINCIDÊNCIA

ACUARIO TINOGASTA/FRANCO VARAS

Londrina faz festa e
carreata para o astro

A Federação Paulista de Futebol
(FPF) definiu ontem as datas, ho-
rários e locais da segunda fase da
Copa São Paulo de Futebol Jú-
nior. Os primeiros times gran-

des de São Paulo a entrar em cam-
po serão o Santos e o São Paulo,
que amanhã enfrentam, respecti-
vamente, América-RN, em São
Carlos, e Olé Brasil, em Limeira.
Corinthians, Palmeiras e Portu-
guesa entram em campo no do-
mingo. A partida que abre esta
etapa é o clássico Cruzeiro x Fla-
mengo, hoje, às 19h30, em Ara-
ras, com SporTV.

O Santos, atual vice-campeão,
safou-se de vexatória elimina-

ção na primeira fase apenas aos
45 minutos do 2.º tempo do jogo
com o São Carlos, anteontem.
Contou com a sorte, porque um
zagueiro do adversário marcou
um bizarro gol contra quando o
jogo estava empatado por 1 a 1 e o
resultado daria a classificação à
equipe do interior paulista.

Em razão da campanha de al-
tos e baixos, a equipe do técnico
Narciso entrará com cautela em
campo diante do América (RN),

que conseguiu classificação en-
tre os melhores segundos coloca-
dos. O time estava no grupo do
Vasco, perdeu para os cariocas,
mas conseguiu fazer seis pontos.
O confronto será às 15 horas,
amanhã, em São Carlos, com
transmissão da ESPN Brasil.

O São Paulo entrará com todo
o favoritismo diante do Olé Bra-
sil, time de empresários de Ribei-
rão Preto fundado em 2006. O
atual campeão da Copinha tem
100% de aproveitamento, conta-
bilizando três vitórias na primei-
ra fase. Sofreu apenas um gol, en-
quanto o Olé ficou em primeiro
lugar do Grupo N com base nos
critérios de desempate: teve um
gol a mais de saldo que o tradicio-
nal Botafogo de Ribeirão Preto.

O duelo ocorre às 20 horas, ama-
nhã, em Limeira, com transmis-
são do SporTV.

O Palmeiras teve tanta facili-
dade no Grupo P que se deu ao
luxo até de colocar o time reser-
va no jogo contra o Ceará (vitó-
ria por 1 a 0), na última rodada.
Também com 100% de aprovei-
tamento, enfrenta o Nacional, às
15 horas, domingo, em Jaguariú-
na, com SporTV.

O Corinthians, outro paulista
com três vitórias, encara o Des-
portivo Brasil, às 20 horas, em
Barueri, com SporTV 2. A Portu-
guesa, com boa campanha na pri-
meira fase (sete pontos em três
partidas), joga com o Bahia, em
São Paulo, às 10 horas de domin-
go, com ESPN Brasil.

MOHAMMED DABBOUS/REUTERS

Futebol

Thiago Mossini
ESPECIAL PARA O ESTADO / LONDRINA

Uma recepção digna de superas-
tro. Foi assim a chegada de Ro-
naldinho Gaúcho a Londrina, on-
de se juntou ao elenco flamen-

guista ontem. O contato com a
torcida, que lotou o saguão do
aeroporto, não estava previsto,
mas o jogador quebrou o proto-
colo e tentou retribuir o carinho.
A seu lado estavam Thiago Ne-
ves, também recém-contratado
pelo clube, e a presidente Patrí-
cia Amorim.

O craque desembarcou às 17
horas e um ônibus já o esperava
dentro da pista. Do lado de fora,
ao menos 200 pessoas aguarda-
vam pelo menos um sinal do ído-
lo. Foi então que ele decidiu des-

cer do ônibus, junto de Thiago
Neves, para acenar aos torcedo-
res, que romperam o cordão de
isolamento e partiram para cima
do atleta. Uma senhora ganhou
um abraço do jogador, que vol-
tou rapidamente ao ônibus.

O veículo foi escoltado por via-
turas da Polícia Militar, da Guar-
da Municipal e por dezenas de
carros de torcedores. Nem mes-
mo a forte chuva impediu a car-
reata rubro-negra pelas ruas de
Londrina, que parou para rece-
ber a nova estrela rubro-negra.

Em seguida, Ronaldinho che-
gou ao CT SM Sports, onde o Fla-
mengo faz a pré-temporada, e se
apresentou a Vanderlei Luxem-
burgo, que comandava um trei-
no tático. O meia-atacante fez

exercícios físicos na academia e
correu ao redor do gramado.

Foi seu primeiro trabalho
com a camisa rubro-negra, se-
guindo à risca as determinações
de Luxemburgo. O treinador ga-
rantiu que o ex-jogador de Grê-
mio, PSG, Barcelona e Milan não
terá privilégios na Gávea. Pelo

menos no primeiro treino, teve
seu desejo atendido.

O Flamengo faz treinamento
em Londrina há quase duas se-
manas. No domingo, a equipe en-
frentará o América-MG, às 17 ho-
ras, no Estádio do Café, sem Ro-
naldinho e Thiago Neves. O cra-
que gaúcho não participará do jo-
go, mas dará o pontapé inicial e
será homenageado pela prefeitu-
ra. Há onze anos, Ronaldinho
também passou um período em
Londrina. No início de 2000, de-
fendeu a seleção brasileira – co-
mandada na ocasião por Luxem-
burgo – no Torneio Pré-Olímpi-
co, realizado na cidade.

A estreia do Flamengo no Ca-
rioca será quarta-feira contra o
Volta Redonda, no Engenhão.

Cruzeiro e Flamengo abrem
a 2ª fase da Copa São Paulo
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Fla prevê R$ 200 milhões em marketing
Essa é a estimativa de
ganho com Ronaldinho
nos próximos quatro
anos apenas em ações
comerciais e patrocínio

PAULO SERGIO/LANCEPRESS

Corrida leve. Ronaldinho Gaúcho fez seu primeiro treino com a camisa rubro-negra, ontem, em Londrina, ao lado de Thiago Neves, também recém-contratado

Leonardo Maia
Bruno Lousada / RIO

A diretoria do Flamengo espera
arrecadar pelo menos R$ 200 mi-
lhões em ações de marketing e
patrocínios envolvendo a ima-
gem de Ronaldinho Gaúcho ao
fim do contrato de 48 meses, em
vigor até dezembro de 2014. A
estimativa é do diretor executi-
vo de marketing do clube, Harri-
son Baptista. Essa quantia não
contabiliza os ganhos com ren-
das dos jogos, que certamente te-
rão aumento considerável nesta
temporada.

Desses R$ 200 milhões, o clu-
be fica com a maior parte. A Traf-
fic, parceira do Flamengo na che-
gada do craque ao Rio, receberá
uma comissão “compatível com
os valores de mercado”, expli-
cou Baptista, e o jogador vai ga-
nhar uma quantia considerável.

Ronaldinho será um homem
multimilionário daqui a quatro
anos. Mais do que já é. Vai rece-
ber R$ 58 milhões apenas em sa-
lários, além da porcentagem do
que o clube conseguir com os
produtos licenciados utilizando
sua imagem e do que receber dos
patrocinadores da camisa. O
atual acordo com a Batavo, que
rende R$ 20 milhões anuais, se

encerra neste mês, e a diretoria
está em privilegiada posição pa-
ra negociar novo compromisso.

“Estamos negociando com
três empresas e esperamos ob-
ter, pelo menos, R$ 45 milhões
em 2011. Desse valor, R$ 30 mi-
lhões ficam com o Flamengo e o
restante seria dividido igualmen-

te entre Ronaldinho e o clube”,
contou Baptista.

Um bom exemplo do poder da
união das marcas Flamengo e Ro-
naldinho é a venda dos unifor-
mes de jogo. Segundo o dirigen-
te, em 2009, ano em que o time
teve excelente temporada, com
os títulos do Carioca e do Brasi-

leiro, foi vendido 1,7 milhão de
camisas oficiais. No ano passa-
do, mesmo com o fracasso em
campo e a luta contra o rebaixa-
mento, o patamar de 1 milhão foi
novamente superado. A expecta-
tiva é de que o novo ídolo rubro-
negro, sozinho, seja responsável
por um aumento de 50% nas ven-

das, o que deve render R$ 25 mi-
lhões aos cofres rubro-negros
apenas neste ano.

“É claro que uma parte disso
vai depender do rendimento de-
le dentro de campo, mas o pró-
prio Ronaldinho disse que veio
para jogar futebol e é nisso que
acreditamos”, declarou Baptis-

ta. Já existe um projeto para uma
linha de produtos com a figura de
Ronaldinho que vai desde bone-
quinhos a canecas, além de cami-
sas especiais trazendo o rosto ou
frases ligadas ao meia-atacante.

O astro também será utilizado
para incentivar projetos que já
estavam em andamento antes
de sua chegada, como a “Campa-
nha do Tijolinho”, que entrará
em seu segundo estágio e tem
por objetivo arrecadar fundos pa-
ra a construção do Centro de
Treinamento. A esperança é de
que até o número de sócios do
clube possa aumentar. Atual-
mente, gira em torno de 9 mil,
muito pouco para um time que
alimenta a paixão de mais de 35
milhões de torcedores.

Outra iniciativa é um progra-
ma de fidelização para criar só-
cios que não frequentam o clu-
be, com a criação de uma loja de
varejo que venda de produtos li-
gados ao Flamengo até a eletro-
domésticos. Quem aderir rece-
beria descontos nas mercado-
rias e em ingressos para os jogos.
A meta é atingir 80 mil clientes
no primeiro ano e 120 mil ao fim
do segundo.

Ronaldinho tem recepção
de superastro na cidade
paranaense, onde teve
o primeiro contato com
o grupo e Luxemburgo

CORREÇÃO

São Paulo e Santos,
atuais campeão e vice da
Copinha, jogam amanhã.
Corinthians e Palmeiras
vão a campo no domingo

O nome correto do golfis-
ta brasileiro que disputará
o PGA Tour em 2011 é
Alexandre Nardy Rocha
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