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Juiz: Marielson Alves Silva (BA).
Local: Estádio do Arruda, no Recife.
Horário: 21h50
Transmissão: Globo, Band e Rádio Esta-
dão ESPN 700 AM e 92,9 FM

SÃO PAULO
Rogério Ceni
Rhodolfo
Alex Silva
Xandão
Junior Cesar
Jean
Rodrigo Souto
Carlinhos Paraíba
Lucas
Dagoberto
Fernandinho
Técnico:
P. C. Carpegiani

SANTA CRUZ
Tiago Cardoso
Jackson
Leandro Souza
Thiago Matias
Renatinho
Geovânio
Cléber Goiano
Weslley
Natan
Landu
Gilberto
Técnico:
Zé Teodoro

JOGOS DE HOJE

19h30 Paraná x Botafogo

21h50 Paysandu x Bahia

21h50 ABC x Vasco

21h00 Guarani (1) x (1) Horizonte

21h50 Ceará (0) x (0) Brasiliense

21h50 Coritiba (2) x (1) Atlético-GO

21h50 Avaí (1) x (1) Ipatinga

( ) Resultado do jogo de ida

Esportes
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Racha exposto
CBF rebate críticas da Fifa e diz
que obras estão dentro do prazo

Palco para Imperador
Corinthians tenta apresentar
Adriano no Museu do Ipiranga

De volta. No gramado do Morumbi, Luis Fabiano é homenageado em noite histórica para o são-paulino: provocações ao rival Corinthians e muita euforia
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Segundo a organização, 45 mil torcedores compareçam ao estádio para recepcionar o ídolo, público só registrado em jogos do clube na Libertadores

Giuliander Carpes

Enquanto Luis Fabiano era apre-
sentado, o time do São Paulo que
enfrenta o Santa Cruz, às 21h50,
no Estádio do Arruda, se acomo-

dava na concentração, em hotel
do Recife. Mas também pensava
no idolatrado reforço. O jogo
com os pernambucanos vale a
manutenção da luta por título
que o clube não tem – o da Copa
do Brasil – e a garantia de que
Fabuloso já poderá brigar por
uma conquista logo nos primei-
ros meses de clube, já que não
poderá ser inscrito no Campeo-
nato Paulista.

“Qualquertime do mundo gos-
taria de contar com o Luis Fabia-

no. É uma excelente contratação
e, com certeza, ele vai ajudar mui-
to a nossa equipe se a gente con-
seguir a vitória”, disse o zagueiro
Rhodolfo, que chegou há pouco
no clube e ainda está invicto –
não atuou na derrota de 3 a 2 para
o Paulista na semana passada.

Luis Fabiano não deve rees-
trear pelo São Paulo antes do fi-

nal de abril. Recupera-se de le-
são no joelho direito. Se o time
passar pelo Santa Cruz, no entan-
to, já poderá ficar à disposição
para a segunda partida do con-
fronto contra o vencedor de
Goiás x Ponte Preta, provavel-
mente no dia 27.

“Por enquanto não deu para
conviver muito com ele. Como
ele está no Reffis (o centro de recu-
peração são-paulino), nossos ho-
rários não batem muito”, lamen-
ta o zagueiro. “Mas o clube intei-
ro está muito animado com a che-
gada dele e o Luis Fabiano vai ser
fundamental para conquistar-
mos títulos este ano.”

Miranda é problema. O técni-
co Paulo César Carpegiani tem
uma dúvida para escalar o time.
Miranda, com amidalite, não trei-
nou ontem, viajou com o grupo,

mas provavelmente não terá con-
dições de jogo.

O treinador, então, testou
duas formações diferentes. Uma
com a substituição simples de
Miranda por Xandão e a perma-
nência de Rhodolfo como tercei-
ro zagueiro disfarçado de lateral-
direito. Carpegiani também po-
de recuar o volante Jean para a
posição, deixar dois defensores
centralizados e colocar Rivaldo
no time, no meio-campo, ao lado
de Lucas – seria a primeira vez
que os dois começariam um jogo
juntos. Como é opção ofensiva,
no entanto, é mais provável que
a formação seja utilizada apenas
no segundo tempo, caso o São
Paulo esteja na frente do placar e
precisando de mais um gol para
se classificar – vitória por dois ou
mais gols de diferença garante
vaga direta às oitavas de final.

estadão.com.br
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● Em sua primeira passagem
pelo São Paulo, há sete anos,
Luis Fabiano foi artilheiro em
uma equipe pouco vitoriosa. Des-
ta vez, ele admite que a meta é
retribuir com títulos a reverência
mostrada ontem pela torcida.
“Venho para continuar minha his-
tória e para ganhar o que faltou
na passagem anterior”, disse o
camisa 9. “Tenho quatro anos
para conquistar títulos importan-
tes e, assim, entrar de vez na
história do São Paulo.” Há sete
temporadas fora do País, ele ad-

mite que não será fácil se adap-
tar, mas está pronto para as co-
branças. “Espero me adaptar
rápido ao futebol brasileiro após
sete anos na Europa. A pressão
vai ser enorme, eles (torcedores
do São Paulo) não vão aceitar
menos do que o que fiz na passa-
gem anterior.” Cobiçado por clu-
bes como Internacional e o rival
Corinthians, ele garante que a
preferência sempre foi pelo clu-
be do Morumbi. “Queria voltar
para o Brasil e minha primeira
opção sempre foi o São Paulo,
Não sei se me adaptar a outro
clube.” Ele diz que as rusgas
com parte da torcida são-pauli-
na, que marcaram sua saída do
clube em 2004, ficaram para
trás. “A torcida age com senti-

mento. Na minha primeira passa-
gem eram 10 anos sem títulos
importantes, esperavam demais
por aquela Libertadores. Não tí-
nhamos um time ruim. e outros
foram chamados de pipoqueiro.
Não vou negar que não fiquei tris-
te. mas entendo o lado da torci-
da. Agora é vida nova, o que vale
é daqui para a frente.” Titular do
último Mundial, ele afirma que
voltar para a seleção brasileira
não é sua prioridade no momen-
to. “Hoje meu objetivo número
um é voltar bem no São Paulo e
ser o Luis Fabiano que todo mun-
do conhece, A seleção vai ser
consequência.” A reestreia de
Luis Fabiano pode ocorrer no dia
13, pela Copa do Brasil, se o clu-
be passar pelo Santa Cruz. / B.D

Festa são-paulina

Morumbi lotado para Luis Fabiano

PAULO PINTO/AE

Sauber assume erro
Aerofólio irregular levou piloto
Sergio Perez a ser desclassificado

Time enfrenta o
Santa Cruz e fica
à espera do ídolo
Artilheiro se recupera de
lesão no joelho direito,
mas pode estrear nas
oitavas da Copa do Brasil,
caso o time avance

‘Tenho 4 anos para
ganhar os títulos
que faltaram’

JF DIORIO/AE

SANTA CRUZ
SÃO PAULO

Liberadas. Torcedores levaram bandeiras, proibidas nos jogos

Bruno Deiro

A festa para o retorno de Luis Fa-
biano foi o pano de fundo para
uma noite de celebração da iden-
tidade são-paulina, ontem, no
Morumbi. Numa demonstração
histórica de força, a torcida trico-
lor encheu o estádio para home-
nagear o camisa 9 e o ídolo Rogé-
rio Ceni. Segundo a organização,
eram 45 mil pessoas, público que
o clube costuma atrair em jogos
pela Taça Libertadores.

No momento em que os dois
jogadores entraram no gramado
e beijaram o símbolo do São Pau-
lo, uma euforia tomou conta do
Morumbi e a Polícia Militar teve
de intervir para barrar dois torce-
dores que tentaram chegar per-
to dos ídolos. “Este aconteci-
mento marca uma noite históri-
ca no futebol nacional, quiçá
mundial, na apresentação de um
atleta”, empolgou-se o presiden-
te Juvenal Juvêncio, aproveitan-
do o prestígio às vésperas da elei-
ção em maio, em que tentará o
terceiro mandato.

Luis Fabiano e Rogério Ceni
também souberam usar dotes
políticos. “Só tenho a agradecer
todo mundo, desde a minha che-
gada ao aeroporto (300 compare-
ceram) tem sido fantástico. Es-
pero retribuir com muita dedica-
ção e gols. Vai ficar marcado pa-
ra sempre na minha vida”, disse
o atacante. “Fico feliz pelo Luis
estar voltando, mas mais ainda
por nunca ter deixado vocês”,
discursou Rogério Ceni, home-
nageado pelo 100.º gol na carrei-
ra. “Achava que vocês eram gran-
des, mas, depois desta noite, ve-
jo que são os maiores.”

Provocações. A festa foi re-
cheada de provocações tricolo-
res ao Corinthians – com a vitó-
ria por 2 a 1 no último domingo,
em Barueri, o São Paulo pôs fim
ao jejum de mais de quatro anos
(11 jogos) sem vencer o rival. “O
que aconteceu hoje (ontem) só
foi possível porque temos casa
para que isso aconteça”, alfine-
tou Rogério Ceni, em alusão à fal-
ta de um estádio corintiano. Em
coro, a torcida vibrou aos gritos
de “o freguês voltou” e “Toli-
ma”, em referência à eliminação
corintiana na Libertadores dian-
te do modesto time colombiano.

Mas a celebração era mesmo
para as grandes estrelas da noite.
Para Luis Fabiano, a torcida res-
gatou o apelido criado na primei-
ra passagem do atacante pelo clu-
be, há 7 anos: “O Fabuloso vol-
tou”. Já para Rogério Ceni, até o

mestre de cerimônias César Fi-
lho engrossou o tradicional can-
to dos tricolores – “p... que pariu,
é o melhor goleiro do Brasil.”

Luis Fabiano nunca ganhou
umMundial pela seleção brasilei-

ra ou foi eleito melhor jogador
do mundo, mas atraiu mais públi-
co do que Ronaldo e Ronaldinho
Gaúcho em seus respectivos re-
tornos ao País – com boa ajuda, é
claro, pela presença de Ceni. Na

apresentação de Ronaldo, em de-
zembro de 2008, cerca de 8 mil
corintianos pagaram R$ 15 para
ir ao Parque São Jorge – cerca de
dois mil ficaram fora por proble-
mas na organização. Para rece-

ber Ronaldinho Gaúcho, no iní-
cio do ano, eram 20 mil torcedo-
res do Flamengo na Gávea, se-
gundo a PM do Rio.

Assim como na apresentação
de Ronaldo, houve saudação es-

pecial às organizadas. Até os ban-
deirões, fora dos estádios por
causa da estrutura feita de bam-
bu, voltaram a figurar, exaltando
os grandes momentos da histó-
ria do clube.
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 30 mar. 2011, Esportes, p. E1.




