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Neymar pode virar
história em quadrinhos

RALI DACARAMISTOSO COPAS EUROPEIAS FUTEBOL INGLÊS

Zagueiro diz ter recusado
propostas de Flamengo e
Inter por acreditar que
vai conseguir recuperar
seu espaço no clube

Dirigentes garantem que
eliminação precoce do
time não altera os planos
e até quatro jovens
vão ser aproveitados

Robby Gordon é
desclassificado

Bósnia diz que jogará
com Brasil em fevereiro

Daniel Alves desfalca
Barcelona na Copa do Rei

Na Inglaterra, City
perde para o Liverpool

Jogo Rápido

Chicão está determinado
a dar volta por cima

Futebol

Garotada da Copinha
vai ter chance com Leão

FOTOS ESTUDIO MAURICIO DE SOUSA

REPRODUÇÃO

O norte-americano Robby Gor-
don (Hummer), 3.º na classifica-
ção do Dacar, foi desclassifica-
do da competição por irregulari-
dades no seu carro. O piloto en-
trou com recurso contra a deci-
são e segue na prova.

A Federação Bósnia de Futebol
anunciou que a seleção do país
fará um amistoso contra o Bra-
sil no dia 28 de fevereiro, em
Saint Gallen, na Suíça. A infor-
mação, no entanto, ainda não
foi confirmada pela CBF.

O Barcelona, que ontem anun-
ciou a transferência do brasilei-
ro Maxwell para o PSG, joga ho-
je contra o Osasuna pela Copa
do Rei. Ontem, pela Copa da
Itália: Chievo 2 x 1 Udinese e
Roma 3 x 0 Fiorentina.

O Manchester City perdeu para
o Liverpool por 1 a 0 no jogo de
ida da semifinal da Copa da In-
glaterra, em Manchester. Pelo
Campeonato Inglês, o Totte-
nham ganhou do Everton por 2
a 0 no único jogo da noite.

O zagueiro Chicão, que virou re-
serva de luxo depois de ter sido
titular absoluto e capitão do ti-
me, disse ontem que preferiu
continuar no Corinthians em
2012, apesar de ter recebido son-
dagens de clubes da Série A.

Flamengo e Internacional,
que estão à procura de zaguei-
ros, foram duas equipes que en-
traram em contato com o joga-
dor após o término do Brasileiro
– de fora do País surgiu o interes-
se de um clube do México.

Chicão não quis conversar
com esses times porque acredita
que pode retomar a posição e o
prestígio na equipe. Pesou nessa
decisãoofato deele aindater con-
trato com o Corinthians até o fim
de2013eaboarelaçãocomatorci-
da, mesmo após a saída do time.

Chicão perdeu o posto de titu-
lar no pior momento do Corin-
thians no Brasileiro do ano passa-
do, quando a “cabeça” de Tite es-
tava em jogo. E, às vésperas de
um clássico contra o São Paulo, o
zagueiro não aceitou ficar na re-
serva e pediu para deixar a con-
centração.

Passada a confusão, e com a
conquista do título brasileiro, a
relação com Tite voltou a ficar
boa. Mas o técnico reiterou que
Chicãocomeça 2012como termi-
nou o ano passado: no banco.
“EleeoWallace vãocontinuarbo-
tando pressão no Paulo André e
no Castán. Mas são todos atletas
de qualidade.” / VITOR MARQUES

A eliminação na primeira fase da
Copinha deixou a torcida do São
Paulo desconfiada em relação ao
trabalho de base alardeado pela
diretoria. Os dirigentes do Trico-
lor, porém, garantem que o fra-
casso não vai abalar o planeja-
mento e prometem aproveitar,
em breve, até quatro garotos.

A alta cúpula do futebol do clu-
be compareceu ao treino de on-
tem em Cotia e acompanhou de
perto o treinamento de finaliza-
ções comandado por Leão. “O

objetivo da nossa base é a forma-
ção e o desenvolvimento de atle-
tas. Não entramos na competi-
ção com o objetivo de ganhar. Se
fosse este o caso, teríamos usa-
do alguns atletas do elenco prin-
cipal”, garantiu o vice-presiden-
te de futebol João Paulo de Jesus
Lopes. “Queríamos observar os
mais jovens e consideramos pro-
veitosa esta safra. Pretendemos
usar três ou quatro jogadores em
breve. O Ademilson, por exem-
plo, já está integrado.”

Além do atacante, o volante Al-
lan, o meia Mirrai e o lateral-di-
reito Lucas Farias estão na mira.

Ontem, o volante Fabrício se-
guiu fora por conta de tendinite
no tornozelo. Já a negociação
com Jadson não teve novidade.
“É apenas uma das opções, não
temos pressa”, garantiu João
Paulo. A diretoria cogita marcar
amistoso de preparação antes da
estreia no Paulista, dia 22, con-
tra o Botafogo. / BRUNO DEIRO

SÃO PAULO. DIRETORIA
ADMITE QUE PRIORIZA
BUSCA POR CAMISA 10

CORINTHIANS. DANILO
E WILLIAM DISPUTAM
VAGA NO TIME TITULAR

Douglas Luan / SANTOS
ESPECIAL PARA O ESTADO

Considerado um ícone da nova
geração, responsável por atrair
grande público por onde vai e
tendo nove patrocinadores parti-
culares, Neymar, em breve, deve
se tornar personagem de uma re-
vista em quadrinhos. E entrará
para o rol seleto de craques que
foram para o gibi pelas mãos do
cartunista Mauricio de Sousa.

As conversas estão bem enca-
minhadas e, em meados de feve-
reiro, novidades serão divulga-
das. Até hoje, apenas Pelé, Mara-
dona, Ronaldo Fenômeno e Ro-
naldinho Gaúcho receberam ver-
sões animadas do artista.

O staff do jogador é cauteloso.
Segundo Eduardo Musa, respon-

sável por gerenciar a carreira do
atleta, “tem uma conversa bem
encaminhada, mas a gente só fa-
la sobre o assunto com o contra-
to assinado”.

Informações do estúdio do car-
tunista confirmam que será lança-
do um personagem inspirado no
camisa11doSantosaindaesteano.

Mauricio de Sousa está de fé-
rias no litoral norte de São Paulo.
Mesmo assim, mantém contatos
com o pai de Neymar, para con-
vencê-lo deque o garoto pode bri-
lhar também nas páginas do gibi.
Na segunda-feira, logo após o gol
dosantista contra oFlamengo pe-

lo Brasileiro-2011 ter sido eleito o
mais bonito do ano passado pela
Fifa, o cartunista divulgou em
seu perfil no Twitter um desenho
que representa o feito.

A expectativa é que, até o meio
de fevereiro, uma coletiva seja
convocada para divulgar os deta-
lhes do acerto entre o jogador e o
estúdio de Mauricio de Sousa.

Neymar desembarcou no Bra-
sil ontem, após receber o prêmio
de mais belo gol de 2011 da Fifa e
de ter gravado um comercial da
sua fornecedora de material es-
portivo, em Barcelona. A passa-
gem pela cidade espanhola,

aliás, causou alvoroço por parte
da imprensa e dos torcedores.
De acordo com o jornal catalão
Sport, o diretor de futebol do
Barcelona, Raul Sanllehí, conver-
sou durante 15 minutos com Ney-
mar e seu pai. O diário AS falou
rapidamente com o jogador.
“Não tive reunião com o Barcelo-
na”, foi a frase do atleta.

Eduardo Musa foi destacado
pelo Santos para acompanhar o
craque na Europa. Ele garantiu
que “dirigentes de diversos clu-
bes estavam acompanhando os
atletas nas gravações” e que o as-
sédio foi “normal”.

Craque santista deve ser
novo personagem do
consagrado cartunista
Mauricio de Sousa em
uma revista infantil

Pelezinho. O 1º personagem Ronaldinho. O mais recente Dieguito. Argentino genial

Pelas mãos do artista. O gol genial de Neymar, contra o Flamengo, virou desenho em homenagem de Mauricio de Sousa

SANTOS. ADRIANO FAZ
FISIOTERAPIA E QUER
VOLTAR EM MARÇO
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 jan. 2012, Esportes, p. E3.




