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11 DE DEZEMBRO DE 1961*

Botafogo mais perto do título
O BOTAFOGO deu nôvo passo na sua longa caminhada de
sucessos, neste campeonato de três etapas, para a
conquista do título máximo. E, desta feita, foi
ultrapassando um adversário realmente muito difícil, o
Olaria, em circunstâncias que eram inteiramente
desfavoráveis aos líderes. Perdendo de 1 x 0 e vendo-se
privado do concurso de um dos seus defensores, os
botafoguenses ficaram reduzidos a dez homens desde que
Neivaldo deixou o campo contundido, aos 10 minutos de
jôgo. Aquela altura, o quadro do líder jogava mal,
confundindo-se principalmente os seus dois homens que
sempre têm dominado o meio do campo, Aírton e Didi,
enquanto os bariris atuavam bem. Apesar de tudo,
entretanto, antes que fôssem cumpridos os primeiros 45
minutos, já o Botafogo havia igualado o marcador. O tento
que viria ser o da nova vitória alvi-negra, todavia,
pertenceria a Garrincha, que desde a saída de Neivaldo
passara a se deslocar constantemente para o comando.
Garrincha recebeu de Amarildo e atirou de fora da grande
área, porém violentamente, com o pé direito. Aconteceu
aos 22 minutos e Cláudio foi muito bem no lance, pois
estava colocado e abaixado para praticar a intervenção. Na
trajetória, entretanto, a bola tocou no terreno e deve ter
sido justamente na mesma elevação que tem traído tantos
e tantos arqueiros famosos, pois de repente ganhou altura
e mudou de direção. O arqueiro bariri não teve tempo
sequer para esboçar nova reação.

Vitória do Fla nos descontos
EM SÃO Januário um jôgo de ritmo lento, moderado de
entusiasmo, mas com o Flamengo com mais iniciativa.
Contudo, não foi fácil conseguir “goals” diante da firmeza
dos defensores do América. Aos 15 minutos do segundo
tempo a torcida rubro-negra discordou do trabalho de
Aníbal dos Santos, que funcionava nos ataques da equipe
da Gávea. E houve necessidade de interromper o encontro,
pois as garrafas e pedras não paravam de ser arremessadas
contra o bandeirinha. Demorou cinco minutos até a
chegada da Polícia, permitindo o reinício do prélio.
Justamente na fase da compensação, isto é, no terceiro
minutos dos descontos, nasceu o “goal” de Henrique.

Um clássico sem gol
AO Fluminense x Vasco da Gama de sábado à noite, no
Maracanã, faltaram apenas “goals” para que se pudesse
dizer ter sido um “match” interessante. De fato, com o 0 x 0
que permaneceu teimoso no placar durante os 90 minutos,
os torcedores não tiveram muitos “chances” de vibrar,
embora se registrassem lances de sensação e até jogadas
espetaculares e de efeito, dignas de um clássico entre
tricolores e cruzmaltinos nos áureos tempos.

* O GLOBO não circulou no domingo 10 de dezembro de 1961.

Teixeira pedirá licença
Ricardo Teixeira vai anunciar um pedido de

licença da CBF e do Comitê Organizador Local da
Copa-2014 a partir do próximo dia 19. Quer
aproveitar as férias do futebol para cuidar da
saúde. Fará exames e até um check-up no exterior.
Ele deverá se ausentar até 30 de janeiro. Ano
passado, o dirigente foi internado com inflamação
no intestino e tem histórico de problemas
cardíacos. José Maria Marin (o vice mais idoso e
homem de confiança de Marco Polo del Nero, da
Federação Paulista) assumirá a CBF. Já o interino
do COL será Ronaldo, no caso de eventualidade.

PANORAMA
ESPORTIVO
JORGE LUIZ RODRIGUES
E MAURICIO FONSECA
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rA hora é essa
Se 2011 foi um excelente ano para o futebol

carioca, com o Vasco campeão da Copa

do Brasil e três equipes entre as cinco

primeiras colocadas do disputadíssimo

Campeonato Brasileiro, o de 2012 tem tudo

para ser ainda melhor. A começar pela

inédita classificação de três clubes da

cidade — Vasco, Fluminense e Flamengo —

para a cobiçada Copa Libertadores.

Os clubes precisam se preparar para tratarem de
maneira decente seus torcedores, que, com todos
os motivos, estão empolgados. Até mesmo os
alvinegros, que terão de se contentar, mais uma
vez, com as Copas do Brasil e Sul-Americana.

O torcedor do Vasco, por exemplo, que deu
seguidas e comoventes provas de amor ao clube
em 2011, merece mais consideração da diretoria.

O amigo da coluna, que há cerca de um mês nos
procurou para reclamar do programa “O Vasco é
meu”, continua desapontado. Até hoje, ele não
recebeu a carteirinha de sócio-torcedor. Mesmo
assim, as cobranças continuam sendo feitas
mensalmente. Triste, ele enviou o seguinte e-mail
para os responsáveis pelo programa. “Faz mais
de três meses que me associei a esse programa,
vocês fizeram cobranças indevidas no meu cartão
de crédito, estornaram valores incorretos,
o Campeonato Brasileiro acabou e até hoje não
recebi a minha carteirinha. E mesmo assim vocês
continuam me cobrando? Eu não queria entrar
na Justiça por respeito à instituição Vasco da Gama,
mas será que vou ter que fazê-lo?”.

Presidente Dinamite, não deixe isso acontecer!

Muy amigo
O ainda presidente do Corinthians virá morar

no Rio, a partir de fevereiro, por conta do cargo de
diretor de seleções da CBF. Andrés Sanchez chegou
a pedir o apartamento de Ronaldo Fenômeno
emprestado. Mas mudou de ideia rapidinho:

— Pedi, e, para minha surpresa, ele aceitou. Daí
falou assim: “É só pagar as contas de luz e água”.
E como não devem ser baratas, desisti! Você já viu
o tamanho daquele apartamento? — perguntou
Andrés à repórter Carol Knoploch, referindo-se
à cobertura de 900 metros quadrados, no Leblon,
e que está à venda pela bagatela de R$ 32 milhões.

Oscar
Pela primeira vez,

o Brasil terá dois atletas
paraolímpicos
concorrendo ao Prêmio
Laureus, o Oscar do
esporte. O nadador
Daniel Dias (11 ouros
no Parapan-2011)
e a velocista Terezinha
Guilhermina (quatro
ouros no Mundial e três
no Parapan) foram
indicados ao prêmio
de Melhor Atleta com
Deficiência do Ano.

Figurantes
Os jogadores foram

os que mais reclamaram
da desorganização
que marcou a entrega
do prêmio Craque do
Brasileirão, segunda
passada, em São Paulo.
A maioria não gostou
de ter ido apenas para
fazer figuração. Muitos
sequer receberam
o prêmio durante a
cerimônia. Privilégio que
coube só aos melhores
de cada posição.

Marca premiada
A marca dos Jogos Olímpicos Rio-2016, criada

pela agência Tátil Design Ideias e lançada durante a
última festa de réveillon da Praia de Copacabana,
nem completou um ano e já recebe reconhecimento
internacional. Foi premiada na categoria Design
Corporativo com a estatueta Ouro do Fórum
Internacional de Design. A organização, sediada em
Hannover (Alemanha), promove o Oscar da
modalidade. A cerimônia de entrega acontecerá no
dia 10 de fevereiro, em Munique.

VASCO: Roberto Dinamite fala de reforços e planos
no Camarote FC, 5a-, 23h, no Premiere FC.

O MITO: O marketing do Vasco prepara o
lançamento da camiseta Dedéckenbauer.

DESFALQUE: A simplicidade de Ronaldo Angelim
vai fazer falta ao Flamengo.

PERGUNTAR NÃO OFENDE: O que a diretoria do
Botafogo está esperando para começar a se mexer?

EikeBatistacriaa IMX,com
R$500milhõessóparaesporte
Comandada por Alan Adler, empresa vai organizar 58 eventos em 2012

NOTAS

● DIEGO TARDELLI: SONHO
O Vasco conta com Alecsan-
dro e Élton, que está em pro-
cesso de renovação de con-
trato. Mas o atacante dos so-
nhos do presidente Roberto
Dinamite é Diego Tardelli. Na
gravação do programa “Sócio
PFC”, o dirigente admitiu que
gostaria de vê-lo com a ca-
misa 9 do time, se estiver
dentro da realidade financei-
ra do clube. Mas é o dinheiro
que está emperrando a volta
de Tardelli, que tem sido son-
dado também por Palmeiras,
Atlético-MG e Internacional.
Os russos do Anzhi pedem
cerca de 6 milhões de euros.

● DUAS FESTAS PELO MUNDIAL
O Flamengo prepara dois even-
tos de comemoração do título
mundial que completa 30 anos
na próxima terça-feira. Na se-
gunda-feira, às 19h, na Gávea,
um talk-show reunirá craques
do time de 1981, entre eles
Júnior e Nunes. Na terça-feira, a
festa será na quadra da Man-
gueira, evento feito por um dos
patrocinadores do clube. O Fla-
mengo pagou ontem os sa-
lários de novembro — acordo
com os jogadores previa o pa-
gamento apenas no próximo
dia 25 —, além do 13o- e da
primeira parcela do prêmio de
classificação à Libertadores.

● PRESSA POR LANZINI
O gerente de futebol do Flu-
minense, Marcelo Teixeira,
disse que o clube precisa se
antecipar ao fim do emprés-
timo de Lanzini, no meio do
ano que vem, para conseguir
a permanência do apoiador.
Pelo contrato, o tricolor pre-
cisa pagar R$ 23 milhões ao
River Plate para ficar com o
jogador, embora o dirigente
veja margem para negocia-
ção. "Já fizemos algumas son-
dagens e o River se mostrou
disposto a conversar. Quanto
mais perto do fim do con-
trato, mais difícil será manter
o jogador", disse Teixeira.

● BOTAFOGO PERTO DA PUMA
A diretoria do Botafogo deve
anunciar na próxima semana
o acerto com a Puma como
nova fornecedora de mate-
rial esportivo, com três anos
de contrato. Embora no clu-
be o assunto seja tratado em
sigilo, faltam pequenos de-
talhes para que o novo con-
trato seja anunciado. A prin-
cipal exigência alvinegra,
além de uma quantia finan-
ceira, é que a empresa for-
necedora entregue material
suficiente dentro dos prazos
para o futebol profissional,
divisões de base e esportes
olímpicos.

Ary Cunha
ary@oglobo.com.br

Mariana Durão
mariana.durão@oglobo.com.br

● Palco da final da Copa do
Mundo de 2014 e das Olim-
píadas de 2016, o Rio de Janeiro
ganhou ontem uma gigante do
marketing esportivo para lhe
dar ainda mais visibilidade
mundo afora. Numa associação
ent re a amer icana IMG
Worldwide com o grupo EBX,
do empresário Eike Batista, foi
criada a IMX, que já nasce com
volume de R$ 500 milhões em
negócios para os próximos
quatro anos e a missão de or-
ganizar 58 eventos esportivos
no Brasil apenas em 2012, sen-
do 80% deles no Rio. Campeão
mundial nas classes Star e J-24
e com três participações olím-
picas, Alan Adler é o diretor-
executivo da IMX, que adquiriu
a Brasil1, empresa que perten-
cia ao velejador. O presidente
da IMG, Michael Dolen, esteve
no evento, no Centro.

Perguntado sobre como sur-
giu a ideia de criar uma em-
presa ligada a negócios no es-
porte, Eike Batista mostrou
bom humor e alfinetou os vi-
zinhos de Ponte Aérea.

— A empresa vem de uma
vontade ferrenha de matar os
paulistas de inveja — dispa-
rou. — É vontade de chegar ao
nível deles (em entretenimen-
to) e elevar a autoestima do

carioca. Vai ser a empresa em
que mais vou me divertir. It’s
party time! (Hora da festa!).

Além de organizar eventos,
a IMX também trabalhará com
administração de carreira de
atletas de ponta e gerencia-
mento de arenas e estádios.
Eike ratificou seu desejo de
ganhar a licitação no próximo
ano para administrar o Ma-
racanã, deixando claro que o
futebol não perderá espaço,
mas que o complexo precisa
ter outras funções para ser
viável.

— O Maracanã é fantástico
se agregar outras coisas, como
um shopping, com as famílias
passando o dia inteiro nele.
Não pode ser só um lugar para
se jogar futebol — afirmou.

Na lista de eventos que se-
rão promovidos pela IMX no
país no próximo ano, o prin-
cipal será o UFC, com três
edições fechadas para o país,
sendo duas no Rio (a primeira
delas já em janeiro, na HSBC
Arena) e uma em São Paulo. A
IMX também vai organizar uma
etapa do LPGA Tour, do golfe,

no Itanhangá, além do Rio Vert
Jam, da Travessia dos Fortes,
do Mundial de Futevôlei, da
etapa brasileira da Volvo
Ocean Race, em Itajaí, e da
MegaRampa, em São Paulo.

Adler admitiu que a empre-
sa, além de gerenciar carreiras
de atletas, pode no futuro in-
vestir na compra de direitos
federativos de jogadores.

— Estamos avaliando essa
questão dos direitos econô-
micos, já que vamos lidar com
o universo de administrar car-
reiras de atletas — afirmou. ■

Sérgio Moraes/Reuters

EIKE (à direita) aperta as mãos de Michael Dolan (à esquerda), da IMG, e Alan Adler, no lançamento da IMX
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 10 dez. 2011, Esportes, p. 51.




