
Se as vendas dos mascotes Wen-
lock e Mandeville forem um re-
flexo do interesse dos londrinos
pelos Jogos Olímpicos, os orga-
nizadores devem ficar preocu-
pados. Assim como os demais
souvenires criados para o maior
evento esportivo que a cidade
deverá sediar desde o Campeo-
nato Europeu de Futebol em
1996, os bonecos, que lembram
extraterrestres de um olho só,
estão acumulados nas lojas ofi-
ciais da Olimpíada inglesa da es-
tação de trem de Paddington.
Ao lado deles, as prateleiras es-
tão cheias de chaveiros, camise-
tas, bolsas, canecas com o logo
da Olimpíada, marca que tam-
bém vem recebendo críticas
por terem sido inspiradas em te-
lefones celulares. Para os cida-
dãos, parece geometria pura,
sem nenhum apelo esportivo.

No aeroporto de Heathrow,
nada lembra que um dos maio-
res eventos esportivos do mun-
do acontecerá na cidade em ape-
nas oito meses, embora dois ter-
minais já tenham recebido lojas
oficiais. Para o cidadão desavisa-
do, a proximidade do evento
passa despercebida. Entretan-
to, a falta de entusiasmo pode
ser o retrato da cultura inglesa,
que não permite a demonstra-
ção de muitas emoções. Contra-
ditoriamente, os ingressos para
os jogos já estão esgotados.

A Thomas Cook é uma dasa-
gências oficiais do evento e não
vende apenas tíquetes. Comer-
cializa pacotes que incluem ho-
tel, aluguel de carros e jantares
e, é claro, aproveita para super-
faturar os preços. Ingressos pa-
ra dois eventos, por exemplo,
com futebol e atletismo para
duas pessoas e uma noite no No-
votel de Londres custa no mo-
mento 800 libras. E este é o va-
lor mínimo, pois a agência não
vende ingresso com hotel para
apenas uma única competição.
O atendente Jimmy Smith expli-
ca que a procura tem sido gran-
de, mas a expectativa maior se-
rá no Natal - ele já tem notado
demanda dos pacotes para pre-
sentes de fim de ano.

Reservar diretamente nos ho-
téis também é uma tarefa difí-
cil. Os de categoria superior, co-
mo Hilton, Grange e o Mercure
já não têm mais vagas para o
evento que começa no dia 25 de
julho e vai até 12 de agosto. Os
hotéis econômicos ainda nem
abriram as reservas. Um recep-
cionista do Brunel, perto da es-
tação de Paddington, explica
que o estabelecimento está de
olho nos turistas de última hora
dispostos a pagar mais caro. ■

A estratégia do Santos para man-
ter Neymar até o final da Copa
do Mundo de 2014 vai parar na
Justiça e gerar um imbróglio en-
tre a DIS, dona de 40% dos direi-
tos do craque, o clube do litoral e
o estafe do jogador. Como a ideia
do Peixe é mantê-lo até o final
do contrato, ele ficará livre para
negociar com qualquer clube de-
pois do Mundial no Brasil, o que
faria a DIS perder o direito a
40% que tem de seu passe, uma
vez que um clube como o Real
Madrid, por exemplo, poderá as-
sinar direto com o atleta, sem ter
de pagar nada pela contratação.

“Nós estamos monitorando es-
se caso de perto há bastante tem-
po. Se ele sair em 2014 por térmi-
no do contrato, temos instrumen-
tos contratuais para que sejamos
reembolsados”, declarou o advo-
gado da DIS, Eduardo Carlezzo.

Segundo o advogado, o Santos
terá que pagar R$ 10 milhões para
o grupo, em caso de liberação
sem nenhuma venda. A tese dos
investidores, no entanto, é com-
batida pelo departamento jurídi-
co do Santos, que já se armou pa-
ra a batalha que se avizinha. “A
DIS teria direito a esses R$ 10 mi-
lhões se o Santos liberasse o joga-
dor antes do final do contrato, o
que não será o caso, pois ele vai
cumprir o vínculo até o final.

Não vai haver liberação por par-
te do clube e sim um cumprimen-
to do vínculo. Com isso, Neymar
ficará livre para negociar com
qualquer clube quando esse vín-
culo acabar”, rebateu Luciano
Moita, advogado do Alvinegro.

A DIS comprou 40% dos di-
reitos de Neymar em 2009, por
R$ 7,5 milhões, em uma nego-
ciação intermediada pelo ex-
presidente do Santos, Marcelo
Teixeira. Na época, o craque ain-
da era uma promessa.

Outro ponto que o grupo de em-
presários afirma ter direito é de re-

ceber 10% dos direitos de ima-
gem de Neymar, caso ele não gere
nenhum lucro quando sair do San-
tos. “Neste caso, como no outro,
nós estamos de olho em 2014 para
ver se ele vai sair de graça mes-

mo. Se isso ocorrer, nós temos di-
reito aos 10% que ele lucrar com
sua imagem até que recuperemos
o valor investido, com juros dos
padrões do mercado”, disse Carle-
zzo. Do Marca Brasil. ■
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Londres não entra
em clima olímpico
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Em fase inicial de exploração de áreas, HRT
triplica prejuízo no terceiro trimestre
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Atraso na entrega do A350 prejudica lucro
operacional da EADS entre julho e setembro
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Permanência de
Neymar no Santos
pode ir para Justiça
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Pai e empresário do craque rebate DIS

A menos de um ano para início
dos jogos, souvenires empacam
nas prateleiras das lojas

A EADS, dona da Airbus, adiou em seis meses o lançamento do

A350, a um custo de ¤ 200 milhões de euros, para ter mais tempo

de entregar a resposta europeia ao 787 Dreamliner, da Boeing.

A decisão prejudicou os resultados do consórcio no trimestre.

O lucro operacional da EADS caiu 15%, para ¤ 322 milhões

no período. A receita perdeu 4%, para ¤ 10,75 bilhões.

No dia seguinte a assinatura do

novo vínculo, o pai do craque,

Neymar da Silva, disse ao Marca
Brasil desconhecer a cláusula

contratual que dê a DIS o direito

de receber 10% dos direitos

de imagem do craque da Vila

Belmiro, em caso de saída sem

venda. “Por que temos que

pagar algo? Isso foi um negócio

entre o Santos e a DIS, eles

que se entendam. A DIS comprou

o Neymar, na época, com

o argumento de ajudar o

Santos a mantê-lo”, afirmou.

Sobre a possibilidade dos

investidores saírem de mãos

abanando, o pai de Neymar

mostrou indiferença. “Tiveram

outros jogadores que também

não deram lucro para a DIS.

Ou o Neymar vai ser o primeiro?”,

Com relação à decisão tomada

de permanecer na Vila Belmiro, o

pai do craque disse que a decisão

levou paz ao seu filho e a ele

próprio. “Nós estamos relaxados.

Acabou aquela tensão de sai,

não sai. Agora, nós temos

direcionados os próximos dois

anos e meio da vida do Neymar,

o que dá mais tranquilidade

para ele tocar a carreira dele,

que já é muito vitoriosa”. F.P

A petroleira HRT apresentou prejuízo líquido de R$ 101,3 milhões no

terceiro trimestre, mais de três vezes maior que o resultado negativo

observado no mesmo período do ano anterior. A empresa não iniciou

a produção e está avançando na exploração de áreas. A receita foi

de R$ 72,1 milhões. Deste total, R$ 71,8 milhões foram de rendimento

das aplicações das suas disponibilidades financeiras, diz a companhia.

Ingressos para
as partidas estão
esgotados e há
dificuldade em
conseguir vagas
na rede hoteleira
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Grupo Sonda tem 40% dos direitos do craque da Vila Belmiro e

já questiona possibilidade de não lucrar quando ele sair, em 2014
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