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Futebol, política e negócios

Cochilo palmeirense
Equipe faz 2 a 1 no Comercial-PI
e não evita o jogo de volta

JOGO DURO
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BNDES pode ficar fora das reformas do Maracanã

Alessandra Saraiva / RIO

As irregularidades detectadas pe-
lo Tribunal de Contas da União
(TCU) na licitação das obras do
Maracanã podem deixar o Banco

Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES) de
fora do orçamento das obras de
reforma do estádio. O alerta par-
tiu do diretor de Inclusão Social
e Crédito do banco, Élvio Lima
Gaspar. O banco tem crédito de
R$ 400 milhões para cada uma
das 12 arenas que vão hospedar
os jogos da Copa de 2014.

O diretor falou sobre proble-
mas detectados pelo TCU, mes-
mo depois de o edital já ter sido
aprovado pelo Tribunal de Con-

tas do Estado (TCE). Segundo
Gaspar, o BNDES espera que os
dois órgãos cheguem a um acor-
do sobre o assunto, para então o
banco decidir sobre a alocação
dos recursos ou não.

“Não se trata de um risco à exe-
cução das obras do Maracanã,
mas sim talvez do risco de o
BNDES não participar e não po-
der ajudar – o que vai talvez aper-
tar um pouco as contas do gover-
no do Estado. Esse seria o pior
cenário”, disse. “Mas, se o gover-

no do Estado tiver condições de
financiar, vai financiar as obras.”

Para o TCU, o número de pro-
jetos de engenharia das refor-
mas do Maracanã seria insufi-
ciente para caracterizar os servi-
ços contratados.

Entre as 12 arenas que recebe-
rão os jogos do Mundial, as obras
dos estádios de Natal e São Pau-
lo são as que “inspiram mais cui-
dados”, nas palavras de Gaspar.
Ele comentou que, no caso da
arena de Natal, a licitação para as

obras ainda não ocorreu, e está
marcada para 2 de março. Já o
Corinthians tem recursos para
um estádio de 45 mil assentos.
Para ser palco da abertura da Co-
pa, a arena deve ter no mínimo
65 mil lugares. “Para aumentar
vai precisar de um volume de in-
vestimento, que precisa de al-
gum apoio público”, avaliou. O
acréscimo de 20 mil assentos re-
presentaria acréscimo de R$ 300
milhões no atual projeto, cujo or-
çamento é de R$ 350 milhões.

Clubes do Rio também se afastam do
C13 e criação de nova liga ganha força
Corinthians e Coritiba oficializam desligamento e cariocas rompem com entidade. Dissidentes pedem novo modelo de gestão, ‘mais democrático’

Julio Cesar falha
Inter perde para o Bayern
pela Copa dos Campeões

Koff ataca Andrés: ‘É
moleque e irresponsável’
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Copa 2014

Diretor diz que banco corre
risco de não poder ajudar
por causa de conflitos
entre o Tribunal de Contas
do Estado e da União

Planos de Maurren
Atleta prioriza Pan, deixa Mundial de
lado e faz nova estratégia para Londres

ANDRÉS SANCHEZ

“Já cansei de dizer
nos últimos anos
que não aceitamos
essa história de
empurrar tudo pela
garganta dos clubes”

Presidente do Corinthians

COBERTURA FUTEBOL 2011

O presidente do Clube dos 13, Fá-
bio Koff, bateu duro ontem em
Andrés Sanchez em resposta à
decisão do dirigente de retirar o
Corinthians da associação. Ele
chamou Sanchez de “moleque’’
e disse que basta o clube paulista
pagar o que deve para estar livre.

“Se ele (Sanchez) não tivesse
pedido a desfiliação, eu proporia

ao Clube dos 13 a sua expulsão
por esse comportamento mole-
que e irresponsável”, afirmou
Koff. “Paga o que deve ao Clube
dos 13, passa na tesouraria e vai
embora. Não é obrigado a ficar.”

O dirigente ficou especialmen-
te revoltado com alguns trechos
da carta em que Sanchez pede a
desfiliação do Corinthians da en-

tidade. O presidente alvinegro fa-
la em contratações irregulares
no C13, cita uma suposta dívida
trabalhista de R$ 5 milhões e fala
de desmandos administrativos.
Também diz que o processo de
venda dos direitos de transmis-
são do Campeonato Brasileiro
está sendo conduzido de manei-
ra “irresponsável’’.

Para Koff, Andrés Sanchez foi
leviano. “Nada disso ele disse on-
tem na minha cara’’, afirmou, re-
ferindo-se ao encontro que tive-
ram na terça-feira. “As dívidas
trabalhistas são normais. Todos

os clubes têm dívidas históricas.
O Sanchez está querendo ser o
advogado da Globo.’’

Para o presidente do Sport Re-
cife, Gustavo Dubeux, a divisão
não é boa para nenhuma parte.
“Todos os clubes que integram o
Clube dos 13 vão perder com a
decisão das quatro equipes cario-
cas e do Corinthians de romper
com a entidade’’, disse.

Dubeux defende a negociação
em bloco dos contratos de trans-
missão, sob a intermediação do
Clube dos 13. “As negociações es-
tão sendo bem conduzidas, de

forma inteligente, por Koff’’, de-
fendeu o dirigente.

O presidente do Atlético Para-
naense, Marcos Malucelli, garan-
tiu que apoiará integralmente o
Clube dos 13 . “O órgão represen-
tativo para as negociações é o
Clube dos 13’’, disse.

O Internacional preferiu ado-
tar uma posição cautelosa. “Te-
mos que ter calma’’, justificou o
CEO do clube gaúcho, Aod
Cunha. “O que está em jogo é a
possibilidade que os clubes têm
de um aumento muito significati-
vo nos direitos de transmissão.’’

Bruno Lousada
Leonardo Maia
Wagner Vilaron

O futebol brasileiro passa por
momento histórico. O anúncio
de que os clubes cariocas vão ne-
gociar à parte os direitos de trans-
missão dos jogos do Campeona-
to Brasileiro no triênio 2012,
2013 e 2014 em tevê aberta, feito
ontem, em conjunto, pelos presi-
dentes de Botafogo, Flamengo,
Fluminense e Vasco, aliado à des-
filiação do Corinthians, marca o
início do que muitos acreditam
ser a implosão do Clube dos 13 e o
embrião da nova Liga de Clubes.

De acordo com os protagonis-
tas do levante, o que se busca
não é uma rebelião, mas sim a
democratização do futebol. A
grande queixa dos insurgentes é
em relação à falta de diálogo nas

negociações. “Já cansei de dizer
para eles nos últimos anos que
não aceitamos essa história de
empurrar tudo pela garganta
dos clubes”, afirmou o presiden-
te corintiano e um dos líderes do
movimento, Andrés Sanchez. A
presença do diretor-executivo,
Ataíde Gil Guerreiro, que é liga-
do ao presidente do São Paulo,
Juvenal Juvêncio, na confecção
do edital de licitação dos direi-
tos de transmissão é outro pon-
to de discórdia. Para Sanchez, a
criação da Liga é iminente e sua
principal diferença em relação
ao C13 é a democratização das
decisões.

Além do Corinthians e dos
quatro grandes do Rio, o Coriti-
ba também anunciou ontem sua
saída do C13. Os líderes do movi-
mentam consideram que ainda
existem dois grupos. Os clubes

que estão na iminência de aderi-
rem, composto por Grêmio, Cru-
zeiro, Goiás, Vitória, Santos e
Palmeiras, e aquele que se mos-
tram fiéis ao presidente da enti-
dade, Fábio Koff: São Paulo, In-
ternacional, Atlético-MG, Atléti-
co-PR, Bahia, Portuguesa, Sport
e Guarani.

O episódio de ontem fortale-
ce ainda mais o presidente da
Confederação Brasileira de Fute-
bol (CBF), Ricardo Teixeira, fa-
vorável à permanência da TV
Globo como detentora dos direi-
tos de transmissão do campeona-
to. O C13 pretendia abrir uma
concorrência mais ampla e ouvir
propostas de outras emissoras,
como a Record e a Rede TV!.

Herança. A dívida com o Clube
dos 13 é o principal motivo para
os clubes do Rio não terem se

desfiliado. Flamengo, Fluminen-
se, Vasco e Botafogo devem, ao
todo, R$ 60 milhões para a enti-
dade. Até setembro, nenhum de-
les vai receber um centavo da co-
ta de televisão, pois esta já foi
antecipada.

Em nota oficial, divulgada on-
tem de manhã em seus sites, os
presidentes dos quatro grandes
do Rio informaram que “adota-
rão posição conjunta, diante da
questão em causa, tendo como
fundamentoprincipal adefesain-
transigente dos interesses do fu-
tebol do Rio de Janeiro e, ainda, a
satisfação dosinteresses maiores
do futebol brasileiro em geral”.

Eles se reuniram na última ter-
ça-feira e tomaram a decisão ba-
seada em dois aspectos: os clu-
bes não reconheceram como
“adequada a forma pela qual, até
aqui, o Clube dos 13 conduziu, pe-
rante seus associados, o projeto
para onovo contratode transmis-
são”; e “em consequência, mani-
festam-se desobrigados, diante
do Clube dos 13, dispondo-se os
mesmos a tratar, diretamente
com as empresas interessadas,

todos os aspectos comerciais re-
ferentes aos direitos detransmis-
são dos jogos do Brasileiro”.

No Flamengo, o desgaste com
o C13 vem desde o ano passado,
quando a CBF homologou os
campeões nacionais detentores
dos títulos da Taça Brasil e do
Torneio Roberto Gomes Pedro-
sa, organizados antes de 1971,
quando teve início a disputa do
Brasileiro. Na ocasião, a direto-
ria rubro-negra esperava uma po-
sição mais forte da entidade em
defesa do reconhecimento da
conquista de 1987, o que não
aconteceu. “Surgiu uma rusga
por falta de posicionamento do
Clube dos 13”, disse a presidente
do Flamengo, Patrícia Amorim,
na última segunda-feira.

Aliados. A própria mudança de
posição de Ricardo Teixeira, que
anteriormente rejeitava dura-
mente qualquer possibilidade
de aceitar o pleito da equipe ru-
bro-negra, só ocorreu porque Pa-
trícia antecipava a ruptura com
o Clube dos 13.

No Rio, foi ela quem coorde-
nou a união dos quatro grandes
clubes cariocas para negociarem
conjuntamente, sem a interme-
diação da entidade comandada
por Fábio Koff, os contratos de
cessão dos direitos de transmis-
são dos jogos do Brasileiro. “Isso
éum xadrez.Se tivermosde nego-
ciar sozinhos, vai ser bom para
nós, mas ruim para o futebol”, ad-
mitiu Patrícia Amorim, antes de
conseguir o apoio dos três rivais.
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