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PLANETA ESPORTE

Fórmula 1
LEWIS HAMILTON PERTO DA RENOVAÇÃO
O inglês Lewis Hamilton ((ffoottoo)) está a 37 pontos do líder
Fernando Alonso na competição de pilotos do Mundial de
Fórmula 1, restando seis corridas para o final da temporada
2012. A vitória em Monza, no último domingo, e as chances de
conquistar o seu segundo título na principal categoria do
automobilismo são os principais trunfos da McLaren para
convencer o piloto a renovar o seu contrato para 2013. “Se
Lewis estiver comprometido absolutamente em vencer, então
ele seguirá na McLaren”, declarou Ron Dennis, chefe da equipe.

Vôlei
PAULA PEQUENO NA TURQUIA
A brasileira Paula Pequeno se apresentou ontem a seu novo
time, o Fenerbahce, da Turquia. Bicampeã olímpica com a
Seleção Brasileira, a ponteira foi contratada ao lado de Mari
como parte da reformulação do elenco da equipe, iniciada
após José Roberto Guimarães deixar o comando da
agremiação. Paula Pequeno assinou contrato de um ano
com o Fenerbahce, com possibilidade de renovação por mais
uma temporada.

Basquete
SCOTT MACHADO JOGARÁ NBA NO HOUSTON ROCKETS
O armador brasileiro Scott Machado disputará as próximas
edições da NBA pelo Houston Rockets. Uma das revelações
da liga universitária norte-americana (NCAA, na sigla em
inglês) nos últimos anos, o jogador confirmou que acertou
contrato de três temporadas com o time do Texas. Aos 22
anos, ele participou do draft da NBA, mas não foi escolhido
por nenhuma equipe durante o processo seletivo. Mesmo
assim, o atleta foi convidado pelos Rockets para disputar a
Liga de Verão, espécie de pré-temporada para novos
contratados, e agradou.

Atletismo
VETO A LANCE ARMSTRONG
O norte-americano Lance Armstrong foi impedido de se
inscrever na Maratona de Chicago, prova marcada para 7 de
outubro. Sete vezes campeão da Volta da França, ele perdeu
todos seus títulos e foi banido do esporte após desistir de se
defender das acusações feitas pela agência antidoping de
seu país (Usada, na sigla em inglês) do uso de substâncias
ilegais durante a carreira. As regras da Federação de
Atletismo dos Estados Unidos impedem que atletas banidos
de suas modalidades participem de eventos organizados
pela entidade, caso das Maratonas de Chicago, Nova York e
Boston. A intenção de Armstrong era competir por sua
equipe, Livestrong.
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» ROBERTO WAGNER

P erguntar “quem está
jogando?” diante de
uma tevê sintonizada
no duelo entre dois

times famosos deixou de ser
gafe. Hoje em dia, alvinegros
vestem azul, alviverdes usam
preto, e tricolores reduzem
para duas as cores do unifor-
me. A aparente confusão cro-
mática é resultado do ma-
rkerting dos clubes de fute-
bol, interessados em ampliar
a receita oriunda da venda de
artigos licenciados. Adotada
também no Brasil, a tendên-
cia mundial costuma se cho-
car com as tradições.

Na 21ª rodada do Brasilei-
rão, Vasco e Portuguesa en-
traram no gramado de São
Januário e poderiam ser con-
fundidos com as equipes de
uma partida preliminar. Os-
tentando seu uniforme nú-
mero três, azul com uma cruz
branca à frente, o time cario-
ca abriu mão da prerrogativa
de mandante, que normal-
mente tem a preferência pela
camisa número um. Ao invés
de exibirem o tradicional pa-
drão em branco e preto, com
uma faixa diagonal, os atletas
pareciam estar disfarçados
de cruzeirenses.

Ciente de que o Vasco não
usaria o primeiro uniforme, a
Portuguesa também decidiu
inovar. Conhecida pela camisa
em verde e vermelho, com lis-
tras horizontais, a Lusa apare-
ceu frente às câmeras total-
mente coberta pelo branco do
segundo uniforme. Não fosse o
escudo no meio do peito, tor-
cedores menos atentos não re-

conheceriam o time paulista.
A fuga à tradição, no en-

tanto, não é privilégio da du-
pla de times de origem por-
tuguesa. Neste mesmo Brasi-
leirão, o Santos de Neymar e
Cia. já desfilou algumas ve-
zes seu uniforme azul tur-
quesa. Esse, porém, parece
ter sido bem aceito pelos san-
tistas, já que o tom celeste
começou a aparecer em
maior quantidade nas arqui-
bancadas da Vila Belmiro.

Na briga pela liderança do
campeonato, o Fluminense
exibe um uniforme um com
aspecto bem diferente do tra-
dicional.  Em 2012, o clube
inseriu listras finas e verdes
na diagonal sobre o restante
da camisa, toda em branco. A
verde-grená permanece co-

mo outra opção.
Um dos casos mais curio-

sos é o do Coritiba. Carinho-
samente apelidado de Coxa
Branca pelos torcedores, o ti-
me paranaense tem como
vestimenta número dois um
uniforme completamente
preto: camisa, calção e meião.

Palmeiras

Considerado um dos mais
eficazes nesse gênero ao lan-
çar a camisa “marca texto”, o
Departamento de Marketing
do Palmeiras tenta como po-
de elevar as vendas em 2012.
Somente neste ano, o clube
lançou dois tipos de unifor-
me, além da promessa de um
terceiro, no fim do ano.

Em maio, ídolos do alviver-

de posaram com a camisa em
tom de verde bem escuro,
com triângulos próximo ao
símbolo. No mês passado, o
time do Palestra Itália trocou
as cores chamativas do ter-
ceiro uniforme pelo dourado.
Em homenagem aos 98 anos
do clube, o marketing lançou,
em plena Avenida Paulista, a
nova “armadura alviverde”,
com listras mais claras na dia-
gonal e escudo dourado.

Animados com o sucesso
das vendas da camisa azul cla-
ra que se referia ao uruguaio
Loco Abreu, os profissionais
do marketing do Botafogo de-
cidiram privilegiar o público
feminino oferecendo, uma blu-
sa rosa-choque. Na semana
passada, o clube divulgou inú-
meras fotos do novo produto,
tendo a gandula Fernanda Ma-
ia como garota propaganda. 

Bem longe do tradiciona-
lismo, o gerente de Marke-
ting, Marcelo Guimarães, ex-
plicou a opção: "A Camisa
Gloriosa é uma declaração de
amor às mulheres. O que va-
mos fazer é, presencialmen-
te, declarar esse amor. A Fer-
nanda representa o espírito,
a doçura e a delicadeza das
alvinegras".

Movidos pelo
marketing, clubes
brasileiros disparam
lançamentos de
camisas que
desafiam suas
tradições

FUTEBOL

Nos mantos, cores são
substituídas por cifrões

Todo azul e com o desenho de uma cruz, o terceiro uniforme do Vasco não caiu nas graças da torcida

Emerson Fittipaldi em corrida comemorativa, no Brasil, em 1974

Barça inova
O diário catalão Sport divulgou ontem uma imagem do
que anuncia ser o futuro uniforme número dois do Bar-
celona. De acordo com a publicação, a nova camisa, a
ser adotada em 2013, adotará o padrão de listas verti-
cais amarelas e vermelhas da bandeira da Catalunha,
região da Espanha onde se localiza a cidade que dá no-
me ao time. Se a notícia se confirmar, será a primeira
vez que a combinação aurirrubra será adotada em 113
Anos de história do Barça. A noviade, porém, ainda não
foi confirmada pela direção do clube.

AUTOMOBILISMO

DA REDAÇÃO

Emerson Fittipaldi tinha 25 anos quando conquistou o primeiro
dos dois títulos mundiais da carreira. A vitória no GP da Itália, em
Monza, completou ontem 40 anos e garantiu ao piloto nove pon-
tos na classificação, que foram suficientes para que ele chegasse ao
título em 1972. O resultado abriu as portas da maior categoria do
automobilismo mundial aos pilotos do Brasil e permitiu que Nel-
son Piquet e Ayrton Senna seguissem os passos do professor.

O desbravador

1970
AANNOO  DDAA  EESSTTRREEIIAA  NNAA  FF--11,,  NNOO  GGPP  
DDAA  IINNGGLLAATTEERRRRAA,,  EE  DDAA  PPRRIIMMEEIIRRAA
VVIITTÓÓRRIIAA  NNAA  CCAATTEEGGOORRIIAA,,  NNOO  GGPP  

DDOOSS  EESSTTAADDOOSS  UUNNIIDDOOSS

1975
AANNOO  DDAA  ÚÚLLTTIIMMAA  VVIITTÓÓRRIIAA,,  NNOO  

GGPP  DDAA  IINNGGLLAATTEERRRRAA

1980
AANNOO  DDOO  ÚÚLLTTIIMMOO  GGPP,,  NNOOSS  EESSTTAADDOOSS

UUNNIIDDOOSS

281
NNÚÚMMEERROO  DDEE  PPOONNTTOOSS  NNAA  CCAARRRREEIIRRAA

149
NNÚÚMMEERROO  DDEE  GGPPSS  DDIISSPPUUTTAADDOOSS

61
PPOONNTTUUAAÇÇÃÃOO  NNOO  CCAAMMPPEEOONNAATTOO  DDEE

11997722,,  AANNOO  DDOO  PPRRIIMMEEIIRROO  TTÍÍTTUULLOO

55
PPOONNTTOOSS  NNOO  CCAAMMPPEEOONNAATTOO  DDEE  11997744,,

AANNOO  DDOO  BBIICCAAMMPPEEOONNAATTOO

35
PPÓÓDDIIOOSS  NNAA  CCAARRRREEIIRRAA

14
GGRRAANNDDEE  PPRRÊÊMMIIOOSS  VVEENNCCIIDDOOSS

2
MMUUNNDDIIAAIISS  CCOONNQQUUIISSTTAADDOOSS

((11997722  EE  11997744))

NUMEROLOGIA
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 11 set. 2012, Seudinheiro, p. B-11. 




