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4 | Denis
Inseguro na saída de bola e não
tem diálogo com a zaga.
4 | Piris
Fica em dúvida entre apoiar a mar-
car. Então faz mal os dois.
4 | Edson Silva
Mostrou dificuldade na marcação
das jogadas pelo alto.
4 | Rhodolfo
Lento, não consegue acompanhar o
avanço dos atacantes pelos lados.
5 | Cortez
Ansioso para avançar, deixa espaço
nas costas e sobrecarrega a já fragi-
lizada defesa.
5 | Fabrício
Jogou pouco tempo e deixou o
campo machucado.
6,5 | (Casemiro)
Tem boa saída de bola e melhorou
a chegada ao ataque.
6 | Denilson
Deu firmeza na marcação.
6,5 | Jadson
Fez o gol de pênalti, mas espera-
se mais participação na armação.
6 | (Maicon)
Encostou mais nos atacantes.
6,5 | Lucas
Atrai a marcação, mas desta vez
as jogadas individuais não funcio-
naram.
6,5 | Fernandinho
Mostrou boa movimentação e dis-
posição ao ir para cima da marca-
ção e criar jogadas.
8 | Cícero
Mesmo improvisado, mostrou-se à
vontade jogando mais avançado e
fez dois gols.
5,5 | (Osvaldo)
Fez duas boas jogadas. Ainda preci-
sa de ritmo de jogo.
6 | Emerson Leão
Mesmo com muitos desfalques,
mexeu bem no time.

6,5 | BRAGANTINO
7 | Giancarlo
Boa movimentação e poder de fina-
lização.

6
SÃO PAULO

Gols: Giancarlo aos 8, Fernando Gabriel
aos 24, Jadson (pênalti) aos 27 e Cícero
aos 35 do 1º tempo; Cícero aos 14 e Ro-
marinho aos 15 do 2º.
BRAGANTINO (4-4-2): Rafael; Júnior
Lopes (Patrick), André Astorga, Luiz Henri-
que e Victor Ferraz; Serginho, Cambará,
Fernando Gabriel (Diego Paulista) e Léo
Jaime; Romarinho (Wellington) e Giancarlo.
Técnico: Marcelo Veiga.
SÃO PAULO (4-4-2): Denis; Piris, Edson
Silva, Rhodolfo e Cortez; Fabrício (Case-
miro), Denilson, Jadson (Maicon) e
Lucas; Fernandinho e Cícero (Osvaldo).
Técnico: Leão.
Juiz: Guilherme Ceretta de Lima.
Cartões amarelos: Giancarlo, Camba-
rá, Serginho, Junior Lopes, Rafael,
Denilson e Jadson.
Renda: R$ 233.884,75
Público: 8.180 pagantes.
Local: Estádio Nabi Abi Chedid.

Falhas na zaga assustam São Paulo

Elder Ogliari / PORTO ALEGRE

Vanderlei Luxemburgo assume
hoje o comando do Grêmio, mas
ontem já ajudou a equipe a bater
o rival por 2 a 1, no Beira-Rio, e
chegar às semifinais do primeiro
turno do Campeonato Gaúcho.
À tarde, esteve na concentração
e deu uma injeção de ânimo nos
jogadores. “A conversa com o Lu-
xemburgo foi bastante motiva-

dora para todo o grupo. Vamos
levar a campo tudo o que ele fa-
lou, ao pé da letra”, disse o ata-
cante Marcelo Moreno, antes do
início da partida.

O treinador, que vai ser apre-
sentado oficialmente hoje, não
foi ao estádio. Preferiu assistir
ao jogo pela TV e viu o Grêmio
fazer boa exibição, com muita de-
dicação em campo.

O Tricolor abrir o placar aos 17

minutos. Marco Antônio cobrou
falta, Muriel rebateu e Léo Gago
aproveitou. O Inter só ameaçou
três vezes, mas foi eficiente. Aos
27 minutos, Dagoberto fez um
lançamento primoroso para
Leandro Damião, livre, desviar
de Victor.

O Internacional tentou aper-
tar a marcação no segundo tem-
po, mas Souza e Marco Antônio
continuaram inspirados. Aos 20
minutos, Marco Antonio deu
um toque genial e deixou Kleber
sozinho, diante de Muriel, para
marcar o gol da vitória.

Na semifinal, o Grêmio vai ao
interior enfrentar o Caxias, que
venceu o São José por 2 a 0.

ATUAÇÕES

Missão de Justus é conseguir
patrocínio maior que R$ 30 mi

Único clube entre os grandes
paulistas que não ostenta um pa-
trocínio master no uniforme, o
São Paulo terá Roberto Justus co-
mo consultor para agilizar a bus-
ca por interessados. A missão do
empresário é tentar superar o
contrato de cerca de R$ 30 mi-
lhões anuais que o Tricolor man-
tinha com o banco BMG.

“O São Paulo o convocou para
ser nosso consultor, prioritaria-
mente na busca por um patroci-
nador master. Ele já havia sido
muito útil no novo contrato que
fizemos com a TV Globo”, afir-
ma o diretor do marketing do
São Paulo, Rogê David. “Antes
do carnaval já fizemos uma reu-

nião para passar a ele todas as
situações que temos em anda-
mento, com algumas já adianta-
das. O Roberto topou de primei-
ra e já contribuiu com ideias”,
contou o dirigente.

Segundo David, o clube não es-
tá interessado apenas na influên-
cia de Justus. “Apostamos na ha-
bilidade e no conhecimento que
ele tem do mundo dos negócios.

Além de ser são-paulino, é um
dos empresários mais bem-suce-
didos do País”, elogia. “Será nos-
so camisa 10 do marketing. Não
vem para somar, vem para multi-
plicar”, declarou.

O clube do Morumbi garante
que não há prazo para fechar
com o novo patrocinador mas-
ter. “Vamos fechar quando tiver-
mos a melhor proposta possí-

vel”, afirma Rogê David.

Camisa limpa. O São Paulo ini-
ciou a atual temporada com ape-
nas dois patrocinadores meno-
res na camisa – uma escola de
idiomas ocupa as mangas e uma
operadora de telefonia estampa
sua marca no número às costas.
Com o uniforme “limpo”, o clu-
be optou por lançar um estilo

que homenageia a conquista do
primeiro título da Taça Liberta-
dores, há duas décadas.

O Tricolor tem feito contratos
pontuais. No clássico com o Co-
rinthians entrou em campo com
a marca de uma importadora de
lâmpadas estampada na camisa.

Mas a ideia é mesmo acertar o
quanto antes o acordo principal,
para evitar a longa espera enfren-

tada há dois anos. No início de
2010, após encerrar seu contrato
de quase nove anos com a LG, o
clube passou boa parte do ano
com a camisa “limpa”.

Com a mesma política de espe-
rar por altos valores, o São Paulo
só achou novo parceiro em se-
tembro daquele ano – quando co-
meçou a vigorar o acordo com o
banco BMG. / B.D.

Wagner Vilaron

● Nos últimos meses, as direto-
rias dos clubes paulistas têm in-
tensificado o uso de profissionais
especializados em marketing e
negócios. No Corinthians e Pal-
meiras, isto serviu para aumen-
tar os rendimentos com patrocí-
nios. Já o Santos tem feito um
trabalho específico de explora-
ção da imagem de jogadores –
com ênfase, é claro, em Neymar.

No marketing do Corinthians,

Luís Paulo Rosenberg deu lugar
a Ivan Marques, sócio-diretor da
F/Nazca S&S, uma das principais
agências de publicidade do País.
Com o fim do contrato atual com
a Neo Química, em abril,

Marques é o trunfo do clube
para superar o rendimento atual
de R$ 38 milhões em patrocínio
master. A diretoria corintiana tra-
balha com valor mínimo de R$ 42
milhões para o próximo acordo
que, garante, esta engatilhado.

No Palmeiras, a AP Sports foi
a principal responsável pela ne-
gociação recente com a Kia. Mes-
mo em meio ao jejum de títulos
vivido pelo clube, a diretoria alvi-

verde fechou um contrato de três
anos com a Kia por cerca de R$
75 milhões. Além disso, a empre-
sa vai ajudar o clube a reformu-
lar o Avanti, programa de sócio-
torcedor que não decolou.

Ajudado pela idolatria a Ney-
mar, o Santos também foi buscar
auxílio de profissionais com a
agência Fischer&Friends. Anto-
nio Fadiga, sócio e CEO da empre-
sa, é assessor de marketing do
presidente do Santos, Luis Alva-
ro de Oliveira Ribeiro. Para apre-
sentar o programa Sócio Rei, a
agência produziu um vídeo em
que Neymar aparecia como moto-
rista de táxi. / B.D.

● Quase dois meses depois de
chegar ao Morumbi, Fabrício fi-
cou apenas 22 minutos em cam-
po na sua estreia pelo São Paulo.
A lesão do volante é mais uma
dor de cabeça para Emerson
Leão na montagem do time para
o clássico contra o Palmeiras.

Ex-jogador do Cruzeiro, Fabrí-
cio demorou a superar as dores
provocadas pela tendinite no tor-
nozelo esquerdo. Ontem, após
longa espera, começou como
titular, mas teve de deixar o cam-
po ainda na primeira etapa, com
dores na panturrilha direita. Saiu
mancando, visivelmente incomo-
dado, para dar lugar a Casemiro.

Hoje, deverá ser avaliado para
saber se terá condições de en-
frentar o Palmeiras domingo, no
clássico de Presidente Prudente.

A frustração com Fabrício
ocorre na semana em que o clu-
be perdeu outro volante, Welling-
ton, que ficará afastado por oito
meses por conta de uma séria
lesão no joelho esquerdo. Para
domingo, o time ainda não terá
Luis Fabiano, com problema na
coxa direita. Lucas, convocado
para a seleção brasileira, tam-
bém está fora. O time, porém,
terá a volta de Willian José e Pau-
lo Miranda, que foram expulsos
contra o Paulista. / B.D.

Campeonato Paulista

Luxemburgo dá força
e Grêmio supera o Inter

De virada, Vasco vence
o Fla e está na decisão
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Bruno Deiro

O poder de reação do ataque do
São Paulo travou um duelo com
suas falhas defensivas ontem,
em Bragança Paulista, mas os
dois acabaram se anulando.
Numjogo bastante movimentan-
do, o time de Emerson Leão em-
patou por 3 a 3 com o Bragantino.

O sistema defensivo falhou de
todos os jeitos e preocupa para o
clássico de domingo, contra o
Palmeiras. Tomou gol em escan-
teio e em lances nas costas dos
dois laterais – o terceiro do Bra-
gantino saiu após Piris ser facil-
mente desarmado, pouco após o
Tricolor ter virado o jogo.

Mas o ataque, mesmo desfalca-
do, continua compensando a fra-
gilidade da zaga. Cícero, que en-
trou no lugar de Willian José,
não deixou cair a fase artilheira
do titular e marcou dois. Jogado-
res como Jadson (que fez gol em
sua melhor atuação pelo Trico-
lor até agora), Lucas e Casemiro
cumpriram bem o papel de ali-
mentar os homens de frente.

Muitos gols. Com o Tricolor
no ataque, os times fizeram um
primeiro tempo animado. Pela
esquerda, Cortez e Fernandinho
puxaram as principais jogadas,
mas sentiram a ausência de um
atacante – não faltaram cruza-
mentos sem destino. O Braganti-
no, que até então pouco ameaça-
va, foi mais eficiente e abriu o
placar em cobrança de escan-
teio, aos 8. Denis saiu mal do gol,
a bola desviou em Edson Silva e
sobrou para Giancarlo, de carri-
nho, empurrar para a rede.

O Tricolor ainda tentava se re-
compor quando Romarinho pu-
xou contra-ataque nas costas de
Cortez e achou Fernando Ga-
briel para ampliar. Com pouco
mais de 70% de posse de bola, o
São Paulo perdia por dois gols.

No lance seguinte, porém, Jad-

son caiu na área após driblar o
goleiro e o árbitro marcou pênal-
ti discutível. O meia, que havia
perdido uma cobrança no clássi-
co com o Corinthians e evitou
bater contra o Paulista, chamou
a responsabilidade e bateu bem
no canto esquerdo para marcar.

O gol reestabeleceu a confian-
ça. Aos 35, Fernandinho fez joga-
da pela esquerda e chutou cruza-
do. Cícero fez as vezes de atacan-
te e apareceu sozinho na segun-
da trave para empatar. O placar
no intervalo fez mais justiça ao
que os times apresentavam.

Na etapa final, o ritmo foi um
pouco mais lento, mas os gols se
repetiram. Aos 14, Cícero arris-
cou de fora da área e a curva traiu
Rafael. A virada são-paulina, po-
rém, durou pouco. Piris deu bo-
beira e foi desarmado na defesa
por Fernando Gabriel, que cru-
zou na cabeça de Romarinho pa-
ra empatar. Leão, que escalou Pi-
ris no sacrifício após a lesão de
Wellington, pôs as mãos no ros-
to, inconformado com a falha.

As equipes fizeram jogo aber-
to nos minutos finais e o Bragan-
tino até teve chances mais de fa-
zer o quarto gol. Mas o empate
fez jus ao duelo em que ambos
pagaram pelos seus erros.

RUBENS CHIRI/PERSPECTIVA

Campeonato GaúchoCampeonato Carioca

Sem imaginação,
clubes recorrem
aos publicitários

BRAGANTINO  3
SÃO PAULO  3

Negociador. Justus vai atuar como consultor do São Paulo

Empresário reforça
marketing do São Paulo
na tentativa de atrair
investidor de peso
para camisa do time

Após longa espera,
estreia de Fabrício
dura só 22 minutos

Primeiro gol. Jadson, desta vez, aproveitou o pênalti, além de ter boa atuação em Bragança

RIO

O Vasco é o primeiro classifica-
do para a final da Taça Guanaba-
ra, a final do primeiro turno do
Campeonato Carioca. Ontem,
mostrou poder de reação ao der-
rotar o Flamengo de virada por 2
a 1 no Engenhão. O Rubro-negro
perdeu a invencibilidade no En-
genhão. Até ontem, o clube ja-
mais havia perdido um clássico

para rivais cariocas no estádio.
Vagner Love abriu o placar pa-

ra os rubro-negros aos três minu-
tos do primeiro tempo. A reação
viria aos 14 com Alecsandro,
após rebote do goleiro Felipe.
Em seguida, Deivid perdeu gol
incrível, ao chutar na trave da pe-
quena área, sem goleiro.

A virada veio no segundo tem-
po, quando Diego Souza marcou
aos 33 minutos, de cabeça, após

cabeçada de Fagner e defesa
parcial de Felipe.

Outra semifinal. Botafogo e
Fluminense disputam hoje,
às 21 horas, no Engenhão, a se-
gunda vaga na decisão. O Tri-
color não vence um clássico
contra os rivais do Rio desde
novembro de 2010. No Enge-
nhão, a vantagem do Botafo-
go é ainda maior. O time alvi-
negro nunca perdeu para o ad-
versário no estádio – três vitó-
rias e quatro empates.

Fred prometeu fazer três
gols, mas o Botafogo confia
em Loco Abreu e Andrezinho,
recuperados de contusão.

Time de Leão sofre com
vacilos na defesa e deixa
escapar vitória contra o
Bragantino: 3 a 3
em Bragança Paulista
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 fev. 2012, Esportes, p. E4.




