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R$ 35
milhões é o valor da receita
anual do Corinthians com
direitos de transmissão
da tevê aberta
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QUESTÃO POLÍTICA

Loucura na NBA
Knicks levam Carmelo Anthony
para pôr fim a jejum de 38 anos

NOS COFRES

Futebol, política e negócios
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Palmeiras no Piauí
Felipão poupa titulares contra
o Comercial, mas exige a vaga

Corinthians comanda ‘levante’, pede
licença e pressiona o Clube dos 13
Andrés Sanchez promete anunciar até amanhã se clube vai se desligar da entidade. Presidente do C13, Fábio Koff diz que lei impede atuação individual

Taça das Bolinhas: juiz
manda S. Paulo devolver

Fábio Hecico

O Corinthians caiu muito de pro-
dução em 2010 ao perder Ralf,
por contusão – ficou ausente na
série de 7 jogos sem vitória. E, na

temporada, ainda não encon-
trou um substituto à altura para
Elias. Ontem, Tite elogiou seu
“cão de guarda”, impecável na
marcação a Neymar, domingo,
nos 3 a 1 sobre o Santos, e revelou
um pedido, em tom de brincadei-
ra, ao ex-camisa 7.

“O Elias veio me dar um abra-
ço e falei para ele: ‘Você saiu, des-
manchou a estrutura da equipe e
quer me dar um abraço?’”, reve-
lou o técnico, sorrindo, referin-
do-se ao encontro com o agora

jogador do Atlético de Madrid,
ontem pela manhã. Elias aprovei-
tou a semana livre na Espanha
para visitar os familiares e rever
os companheiros.

Desde a saída de Elias, Tite so-
fre para encontrar um substitu-
to. Já usou Ramirez, Paulinho,
Danilo, Morais e Jorge Henrique
para tentar fazer a ligação rápida
entre meio e ataque.

Morais agradou no clássico, as-
sim como Jorge Henrique, atuan-
do mais recuado, mas o técnico

enfatiza que carece de um volan-
te que saia para o jogo, como fa-
zia Elias, e pede a contratação,
ainda, de um zagueiro.

Moral elevado. Ganhar seu
quarto clássico seguido no Co-
rinthians teve um significado es-
pecial a mais para Tite. A felicida-
de veio pelo fato de o melhor jo-
gador em atividade no País, Ney-
mar, ter sido anulado no duelo
do Pacaembu. A missão foi de
Ralf, cada vez mais em alta. “O
desempenho do Ralf neste ano é
o de melhor volante do futebol
brasileiro. Isso demonstra a re-
gularidade e o aperfeiçoamento
em treinamento, a capacidade
de concentração”, discursou Ti-
te. “Ele está aprimorando a verti-

calização do passe, para frente.
Contra o Mogi (Mirim, nos 2 a 0)
deu o passe para o Dentinho gi-
rar e finalizar (Liedson marcou no
rebote) e domingo deu o passe
para o Liedson (fazer o terceiro
contra o Santos).”

Ralf, porém, adota o discurso
humilde. “Fizemos uma marca-
ção em cima, porque não podia
dar espaço para o Neymar,” fa-
lou. Sobre o chapéu aplicado, dis-
se que a repercussão só o grande
por ter sido em Neymar. “Não se
podeesperar muita coisa de mim,
não. É um por ano”, brincou.

Depois de anular Neymar, Ralf
vira o ‘melhor volante do País’
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Copa dos Campeões
Real tropeça outra vez no Lyon; Anelka
faz dois e deixa Chelsea perto da vaga

KALIL ROCHA ABDALLA

“É uma questão de
composição política,
que tem de ser resol-
vida pelo presidente
Juvenal Juvêncio”

Pressão. Andrés Sanchez quer negociar os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro separadamente do Clube dos 13, o que pode causar enorme confusão

Wagner Vilaron

Donos das principais marcas do
futebol brasileiro e insatisfeitos
com as cotas que recebem pelos
direitos de televisão, Corin-
thians e Flamengo usam toda a
sua força e o prestígio para con-
vencer dirigentes de outros clu-
bes a segui-los na ideia de aban-
donar o Clube dos 13. Ontem, o
presidente alvinegro, Andrés
Sanchez, esteve no escritório da
entidade em São Paulo para con-
versar com o presidente do C13,
Fábio Koff. No encontro, que du-
rou cerca de 15 minutos, o corin-
tiano deu cartada arriscada. “O
Corinthians se licenciou do Clu-
be dos 13 e a tendência é de que
saia de vez nos próximos dias”,
afirmou Andrés. Em seguida,
por meio de sua assessoria, o car-
tola acrescentou que a decisão
será comunicada até amanhã.

Andrés garantiu que sua deci-
são não está condicionada ao po-
sicionamento de outros clubes.
Porém, a articulação nos bastido-
res é intensa. Um indício foi da-
do pela presidente do Flamengo,
Patrícia Amorim. A dirigente ru-
bro-negra admitiu que a relação
com o C13 não é boa. “As coisas
caminham para isso (o racha).
Não descartamos nenhuma pos-
sibilidade”, observou Patrícia.
Os líderes do movimento já dão
como certo o apoio de clubes co-
mo Cruzeiro, Grêmio, Santos,
Vasco e Botafogo.

Koff procurou não dar impor-
tância ao comportamento de co-
rintianos e flamenguistas. “Os
clubes não têm como negociar
de forma individual. A lei é clara
quando diz que as transmissões
de tevê precisam da assinatura
das duas partes envolvidas”, ex-
plicou, referindo-se ao artigo 42
da Lei Pelé. “A menos que Corin-
thians e Flamengo consigam al-

guma emissora interessada em
transmitir apenas os dois jogos
que eles farão no Brasileiro.”

Koff disse que estranhou o
comportamento de Andrés na
reunião. “Confesso que não en-
tendi muito bem. O Andrés veio
aqui, de forma muito respeitosa,
mas não pediu nada. Apenas dis-
se que tinha a intenção de se des-
filiar, mas não sabia bem o que

fazer e que pensaria sobre o as-
sunto”, lembrou. “Com relação
a essa licença, em momento al-
gum do nosso encontro ele falou
sobre isso. Nosso estatuto nem
prevê essa questão.”

Confusão. Além das cotas de te-
vê, a polêmica envolve também
uma série de intrigas políticas
com a CBF. De um lado, o presi-

dente da entidade, Ricardo Tei-
xeira, que tem Andrés e, recente-
mente, Patricia como aliados na
ideia de formar uma liga. Do ou-
tro, Koff e o presidente do São
Paulo, Juvenal Juvêncio.

A Rede Globo e a Rede Record
estão envolvidas na disputa pelos
direitos de transmissão da tevê
aberta. Caso ocorra um racha no
C13, Koff explicou que as emisso-

ras só poderiam transmitir os jo-
gos que envolvessem dois clubes
aliados. “Os jogos aconteceriam
normalmente, mas o número de
transmissões seria menor. E isso
é ruim para todo mundo”, disse
Koff. A diretoria do C13 se reúne
hoje para definir o conteúdo do
edital que trata do contrato de te-
levisão.Aprevisãoéde queaesco-
lha seja feita no fim de março.

Diretor Jurídico do São Paulo

Corintiano, que deu até
chapéu no astro santista,
recebe elogios de Tite,
aliviado por ver a reação do
time após início de ano ruim

COBERTURA FUTEBOL 2011
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Oito dias após ser entregue ao
São Paulo, a Taça das Bolinhas
pode deixar o Morumbi. O Fla-
mengo obteve ontem no Rio limi-
nar para que o Tricolor devolva
em 24 horas o troféu à Caixa Eco-
nômica Federal até que a Justiça
comum chegue à conclusão defi-
nitiva sobre o campeão brasilei-

ro de 1987. Confiante em manter
a taça, a diretoria jurídica do São
Paulo garante que o assunto será
resolvido no âmbito político.

“Por decisão judicial, o Sport
foi o campeão de 1987, isto transi-
tou em julgado e não cabe recur-
so. Não existe a menor possibili-
dade de discussão de quem foi

campeão daquele ano”, afirmou
Kalil Rocha Abdalla, diretor jurí-
dico do São Paulo, em entrevista
à ESPN Brasil. “É uma questão
de composição política, algo que
tem de ser resolvido pelo presi-
dente Juvenal Juvêncio.”

Segundo Abdalla, o prazo cur-
to para a devolução da taça, sob
ameaça de mandato de busca e
apreensão, não preocupa. “Só te-
remos a obrigação de agir nas 24
horas depois de sermos intima-
dos. Esta intimação não pode ser
por telefone ou e-mail, terá de

ser designado um Oficial de Jus-
tiça. Neste meio tempo veremos
o que está ocorrendo e vamos ve-
rificar o que vamos fazer.”

Até ontem à noite, a diretoria
são-paulina garantia não ter rece-
bido a intimação judicial para de-
volver o troféu à Caixa, que entre-
gou a distinção no último dia 14
ao clube do Morumbi, com a pre-
sença de ídolos como Rogério
Ceni e Zetti. Na cerimônia com-
pareceu também o presidente
da CBF, Ricardo Teixeira, que an-
teontem reconheceu o Flamen-

go como campeão brasileiro de
1987, ao lado do Sport.

Apoio ao Fla. Apesar da aliança
política entre ambos, o São Pau-
lo não poderá contar com o
apoio direto do Clube dos 13 no
caso da Taça das Bolinhas. Se-
gundo o presidente Fábio Koff, a
entidade reconhece desde 1997
o Flamengo e o Sport como cam-
peões de 1987 – com isso, a posi-
ção natural do Clube dos 13 é de
que o troféu deve ficar com o clu-
be carioca.
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 fev. 2011, Esportes, p. E1.




