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pesadelo da Série B está bem
mais perto do Palmeiras do
que, meses atrás, poderia
imaginar o mais pessimista
dos torcedores. O drama e a vergonha
vividos dez anos atrás estão a meio passo de tornar-se reais mais uma vez. A
derrota para o Coritiba por 1 a 0, ontem
à noite, em Araraquara, não só manteve
o time deGilson Kleina emantepenúltimo como escancarou a fragilidade que a
conquista da Copa do Brasil mascarou.
O Palmeiras comportou-se como
equipede segundo escalão diante doadversário que despontava como o menos
complicado de ser superado na fuga do
rebaixamento. No primeiro tempo, foi
confuso, acanhado, destrambelhado e
inútil. Não levou perigo para Vanderlei

em nenhum momento. Incompreensível e inadmissível para quem precisava
de gols para seguir com esperança.
Melhorou um pouco na etapa final,
mas ainda assim insuficiente para preocupar um rival que, à medida que o tempo passava, se acalmava e se lançava para o contragolpe. O Coritiba só não ficou em vantagem antes do pênalti marcado nos minutos finais porque a arbitragem errou, e feio, ao anular gol legítimo de Deivid, de cabeça. A tragédia teria sidomais constrangedora, como seo
fato de fechar 2012 com novo episódio
vexatório já não fosse suficiente para
afundar a autoestima dos palestrinos.
Como requinte de ironia, ainda ontem o presidente Arnaldo Tirone afirmava, em entrevista em que se anunciou festa de despedida para Marcos,
que “não aceitava” o rebaixamento.
Ora, muito obrigado. Com essas palavras,ofã alviverde podedormirtranquilo. Melhor faria o dirigente se tivesse
sido mais ágil, quando se percebia que a
água começava a subir e ameaçava o time. E agora vem com essa conversa?

Valeu por Kaká. Numa situação nor-

mal, seria constrangedor festejar vitória contra adversário da esqualidez técnica do Iraque. Mas, como por aqui a
gente considera mensalão tema corriqueiro e secundário, não será estranho
se alguém levar a sério os 6 a 0 de ontem
sobre a equipe dirigida por Zico. Não
duvido que se detecte que enfim despontou o time nacional para a Copa.

A derrota para o Coritiba
deixou o Palmeiras a meio
passo de voltar para a Série B
Felizesficaramos árabesquecompraram o direito de levar a seleção pra onde
bem entenderem. Lembram disso? É
acordo feito pelo ex-dirigente que cura
seus males em alguma praia na Flórida.
Entusiasmados também estiveram brasileiros e iraquianos que vivem no desterroeuropeu, pois puderammatar saudades do futebol de seus patrícios.
OamistosoemMalmoesónãofoidesperdício total de tempo por causa do

retorno de Kaká, dois anos e três meses após sua última aparição, na derrota por 2 a 1 para a Holanda no MundialdaÁfrica doSul.O meia-atacante
do Real Madrid ficou em campo até
os 25 minutos da etapa final e não
decepcionou. Ao contrário, desde o
inícioprocurouentrosar-secomNeymar, Oscar e Hulk, além de aparecer
emlances importantes, com finalizações, o passe para o segundo gol de
Oscar e gol que marcou. Bom.
Com o tempo, Kaká pode ser o
maestro, a referência num grupo
com muitos jovens. A volta dele não
decepcionou. No jogo de ontem, revelou-sedisciplinadodopontodevistatático. Manohavia pedidoqueocupasse o lado esquerdo, e assim Kakáo
fez. Também se deslocou para abrir
espaço para Oscar e Neymar, com os
quaistendeaaprimorarentrosamento. Uma combinação que pode dar
samba, com Hulk (ou Luis Fabiano
ou, hipóteses mais remotas, Pato ou
Fred) a completar o quarteto de criação e conclusão de jogadas.

Campeonato Brasileiro

Corinthians tem propostas de patrocínio
ANDRE LESSA/AE-25/8/2012

Três empresas querem
estampar a marca na
camisa no Mundial, mas
o clube ainda considera
os valores baixos
CORINTHIANS. LEIA
MAIS NOTÍCIAS NO
estadao.com.br/e/corinthians

Paulo Galdieri
Vítor Marques

O Corinthians analisa três propostas de patrocínio master de
camisa para os dois jogos do
Mundial de Clubes, no Japão,
em dezembro. Uma das interessadas é a Iveco, empresa que patrocinou o time nas finais da Libertadores, mas que não apresentou a proposta mais alta. Outra empresa ofereceu R$3,5 milhões pelo patrocínio pontual. O
clube,noentanto,consideraovalor baixo. A Hyundai voltou a se
interessar pelo espaço.
OCorinthiansestá semumpatrocínio master de camisa desde
abril e tem feito contratos pontuaisdepublicidade.Faráumnovo para o Mundial apenas se não
fechar um acordo mais longo.
O último patrocinador master
de camisa foi a Hypermarcas,
que pagava ao clube cerca de R$
35 milhões por ano. Esse contrato, no entanto, foi assinado ainda como estratégia demarketing
vinculada ao jogador Ronaldo,
que parou de atuar em 2011.
Sem Ronaldo, mas embalado
pela conquista da Libertadores
deste ano, a diretoria viu a possibilidade de manter o patamar de
R$35 milhões, embora o objetivo

‘Não tem essa
história de férias’,
afirma diretor
go por 3 a 2, o Corinthians ficou
muito próximo de atingir a chamada zona de segurança no Brasileiro e passar a pensar somente no Mundial de Clubes.
Alguns jogadores serão poupados, mas segundo o departamento de futebol existe um cronograma para decidir qual e quando o
atleta será poupado. “Não tem
essa história que entraremos em
férias”, garantiu ontem o diretoradjunto de futebol Duílio Monteiro Alves. “Os jogadores mais desgastados devem ganhar dois,
três dias de folga, apenas isso”,
adiantou o dirigente.
Alves disse que Tite deve usar
as quatro ou cinco últimas rodadas do Brasileirão para escalar o
time ideal para jogar o Mundial.
O treinador deve repetir contra
a Portuguesa, amanhã, às 21 horas, no Pacaembu, a equipe que
derrotou o Flamengo, na quartafeira. Danilo, com lesão na coxa,
deve continuar fora. / V.M.
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fosse vender o espaço por cerca
de R$45 milhões.

t
u
acertar com
A um patrocinador
principaldecamisacausoudiverDivergências. A demora para

gências no clube. Uma ala dos
dirigentes acredita que propostas de valores mais modestos, na
casa dos R$ 30 milhões, deveriam ser aceitas. O São Paulo,

que assinou contrato com a
Semp Toshiba, por R$25 milhões/ano, é utilizado como
exemplo.
“Se eutiver deperder dinheiro
agora para conseguir um contrato mais vantajoso lá na frente,
vou perder”, disse ao Estado o
vice-presidente do Corinthians,
Luis Paulo Rosenberg. “Tenho
total apoio da diretoria.”

Sanches Filho / SANTOS
ESPECIAL PARA O ESTADO

A vitória contra o Botafogo no
Rio, a primeira do Santos como
visitante sem Neymar no Brasileirão, tirou a pressão para os
próximosjogos:VascoeAtléticoMG,ambosnaVilaBelmiro.Mesmo assim, Muricy Ramalho tem
motivos para preocupação.
Além da ausência de Neymar,
que só retornará contra a Ponte
Preta, dia 24, em Campinas, o
treinador não vai contar com o
centroavante André, suspenso,
e Bernardo, impedido de jogar
porque pertence ao Vasco.
É provável que Muricy escale a
dupla de ataque com os argentinos Pato Rodríguez e Miralles,
mantenha o meio de campo com
três volantes (Adriano, HenriqueeArouca)eapenasFelipeAnderson na armação. A outra opção é substituir um camisa 9 por
outro, dando oportunidade para
Bill desde o início.
Na defesa, Léo e Bruno Peres
estão recuperados de lesões e só
não voltam ao time se Muricy
preferir manteros improvisados
Ewerton Páscoa e Gerson Magrão para ganhar altura no sistema defensivo.

Depois da conquista da Libertadores, o ex-presidente Andrés
Sanches disse à atual diretoria
queo banco BMG estaria disposto a pagar R$28 milhões por um
contrato de 18 meses.
“Essa proposta não chegou”,
disseRosenberg.“Masnessesvalores não interessaria.” Ele justifica que o clube ganharia apenas
R$1,5 milhão por mês por esse

acordo e ficaria no patamar de
clubes como o Santos.
Se esse acordo vantajoso como sonha Rosenberg não surgir
em breve, a melhor solução será
oclube assinarumcontrato pontual,apenasparaoMundiale,depois, negociar outro vínculo.
“Até o final do ano, teremos
um novo patrocinador master”,
afirma Rosenberg.

Fonte:
O Estado de S. Paulo, São Paulo, 12 out.2012, Esportes, p. E2.
exagerada, foi adotada para evi- O melhor da TV

CLAYTON DE SOUZA/AE-9/10/2012

Com duas vitórias e uma
sequência favorável pela
frente, jogadores querem
evitar novos tropeços nos
momentos decisivos
SÃO PAULO. LEIA MAIS
NOTÍCIAS DO CLUBE NO
estadao.com.br/e/saopaulofc

Fernando Faro

Artilheiro. Luis Fabiano chegou a 14 gols no Brasileirão
Cientes de que têm tudo para
finalmente integrar o pelotão
principal da competição, os jogadores lutam contra outro inimigo: a euforia. Apesar do ambiente
ter melhorado sensivelmente e a
confiança crescer proporcionalmenteaovolumedejogoapresentado, os atletas querem manter
os pés no chão para evitar que o
otimismo exagerado se transforme em soberba e prejudique o ti-

SANTOS. LEIA MAIS
NOTÍCIAS DO CLUBE NO
estadao.com.br/e/santosfc

Matéria

o Sem descanso. Contra a Portuguesa, Tite deve manter o time que venceu o Flamengo
ã
ç

A um ponto do G-4, São Paulo
tenta manter os pés no chão

As duas vitórias contra Palmeiras
e Vasco colocaram o São Paulo a
umpontodoG-4comumcenário
extremamentefavorávelàfrente.
AlémdereceberoFigueirense,vice-lanterna,eoAtlético-GO,último colocado, no Morumbi, nas
duas próximas rodadas, o Tricolor pode ser beneficiado pelos
compromissos muito mais difíceis do Vasco – vai à Vila Belmiro
enfrentar o Santos e, em seguida,
fará o clássico contra o Botafogo.
Se vencer no fim de semana e os
cariocasperderem,aequipefinalmente alcança o objetivo por ter
uma vitória a mais (15 a 14).

a
ar

fi

ns

u
d
e

n

cio

● Após a vitória sobre o Flamen-
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Muricy deve
escalar dupla
de argentinos

me justamente no momento de
ascensão.
“Temosde saber lidar com a situação.Fizemosissoquandoestávamos mal e agora não pode ser
diferente. Estamos evoluindo e a
alegria evidentemente aumenta.
Ganhar do Vasco lá não é fácil e
temos de tratar os próximos jogoscomofinais”,explicaozagueiro Rhodolfo.
A precaução, que pode parecer

tar que a equipe volte a tropeçar
em momentos decisivos como já
aconteceu anteriormente. A perseguição aos cariocas começou
na 19ª rodada e tem sido marcada
por vacilos dos dois lados. Por isso, a postura mais conservadora
dos são-paulinos.
“A hora certa (de crescer) passou, mas estamos num momento
bomeesperamos,dentrodasnossaspossibilidades,chegaràLibertadores. Infelizmente demoramos para crescer e não brigamos
peloquecostumeiramentebrigamos, que é o título”, comentou
Rogério Ceni.
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FUTEBOL

ABC x Atlético-PR

ELIMINATÓRIAS DA COPA
Ilhas Faroe x Suécia

21h / PAY-PER-VIEW

13h / SPORTV 3

●

Albânia x Islândia

Masters de Xangai

14h / BANDSPORTS

7h / SPORTV 2

Armênia x Itália

Torneio dos Campeões

14h / SPORTV 2

18h / SPORTV 2

TÊNIS

Bielo-Rússia x Espanha

JUDÔ

15h / SPORTV

●

Holanda x Andorra

Grand Prix de Abu Dabi

15h30 / SPORTV 3

10h / ESPORTE INTERATIVO,
SPORTV 3 E BANDSPORTS

Irlanda x Alemanha

15h45 / SPORTV 2
Inglaterra x San Marino

●

16h / ESPN

AUTOMOBILISMO

Complicações. Depois dos dois

Guiana x México

NASCAR
Etapa de Charlotte

próximos adversários, teoricamentemais fáceis,o Tricolor terá
uma sequência complicada. Vai
visitar os ameaçados Flamengo e
Sport, receber o líder Fluminense e, em seguida, vai ao Olímpico
enfrentaroGrêmio,terceirocolocado. Enquanto isso os vascaínos
terão Inter (casa), Corinthians
(fora), Sport e Atlético-MG (os
dois em São Januário).
A expectativa é de que a equipe
chegue ainda mais embalada e à
frente do rival para encarar essa
sequência posterior com mais
confiança, o que parece que não
será problema. “Quando o São
Paulocresce, édifícil de segurar”,
afirma Luis Fabiano.

21h / SPORTV 3 E BANDSPORTS

20h30 / FOXSPORTS

Argentina x Uruguai

21h / SPORTV
Guatemala x Jamaica

23h / BANDSPORTS
AMISTOSO
França x Japão

FÓRMULA 1
GP DA COREIA DO SUL
Treinos livres

23h / SPORTV 2
Treino de classificação

2h / GLOBO

15h45 / ESPORTE INTERATIVO
●

MOTOVELOCIDADE

ELIMINATÓRIAS
DA EUROCOPA SUB-21
Inglaterra x Sérvia

MOTO 3
Etapa do Japão - Classificação

14h / ESPN BRASIL

MOTOGP
Etapa do Japão - Classificação

BRASILEIRÃO SÉRIE B
Guarani x Bragantino

21h / SPORTV 2

1h / SPORTV

2h / SPORTV
MOTO 2
Etapa do Japão - Classificação

3h / SPORTV

