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BASQUETE

» LUIZ ROBERTO MAGALHÃES

Os argentinos do Penarol e
do Regatas Corrientes já fize-
ram o dever de casa e estão
com vaga assegurada para o
quadrangular final da Liga Sul-
Americana de Clubes. Agora,
resta ao UniCeub/BRB, ao Fla-
mengo, ao Pinheiros e ao Tibu-
rones de Vargas, da Venezuela,
brigar pelas últimas duas vagas
para a fase decisiva da compe-
tição. E a disputa começa hoje,
em São Paulo, com o maior
clássico do basquete nacional
da atualidade: UniCeub/BRB x
Flamengo. 

UniCeub/BRB e Flamengo
já se enfrentaram recentemen-
te, em um amistoso realizado
no Rio de Janeiro, no início de
outubro. Os candangos joga-
ram desfalcados de um de seus
principais atletas, o ala e capi-
tão Alex, e o resultado foi uma
derrota por 91 x 83. Para esse
confronto, entretanto, é a vez
de os rubro-negros amarga-
rem uma perda importantíssi-
ma: o ala e cestinha Marceli-
nho não terá condições de atu-
ar em nenhuma das três parti-
das da Liga Sul-Americana.

O jogador torceu o joelho
direito no sábado, na estreia
do Flamengo no Novo Bas-
quete Brasil (NBB), na vitória
sobre o Vila Velha, no Espírito
Santo. Marcelinho não sabe
quando poderá voltar a atuar.
“Recebi a bola e, quando fui
fazer o giro para arremessar,
senti o meu joelho sair do lu-
gar e voltar. No hospital, o mé-
dico fez uma avaliação e, co-
mo ainda tinha muito líquido,
em função do edema, o exa-
me de imagem não seria tão
preciso. É necessário esperar
alguns dias. Vou fazer os exa-
mes para saber a gravidade da
lesão, torcendo para que não
tenha sido nada sério”, decla-
rou o ala, no domingo.

Já no UniCeub/BRB, a ex-
pectativa é pelo retorno do
ala/pivô Guilherme Giovanno-
ni, peça fundamental no es-
quema do técnico José Carlos
Vidal, que sofreu uma torção
no tornozelo esquerdo na se-
mana passada e não entrou

em quadra na estreia da equi-
pe no NBB, no sábado, contra
França, no interior paulista. O
confronto terminou com vitó-
ria de Brasília por 76 x 62.

Segundo o fisioterapeuta do
UniCeub/BRB, Carlos Ewbank,
Guilherme terá condições de
enfrentar os rubro-negros. “Ele
vai para o jogo. O tornozelo
melhorou muito e o Guilherme
está sem dor. A região ainda es-
tá um pouco inchada, mas ele
estará à disposição para a parti-
da”, declarou Carlinhos, como
é conhecido o especialista.

A reportagem também ou-
viu José Carlos Vidal. O técni-
co espera um confronto equi-
librado e ressaltou um ponto
que, para ele, tornará o duelo
com o Flamengo especial.
“Acho que esse é um jogo sem
favoritos. Nunca jogamos con-
tra eles, pelo menos comigo
no comando do time, fora de
Brasília ou do Rio. Dessa vez a
partida será em São Paulo e,
então, estaremos em uma
quadra neutra. Isso só deve
tornar o jogo ainda mais equi-
librado”, acredita.

Clássico nacional 
na Liga Sul-Americana

O regulamento
A Liga Sul-Americana teve
início em 9 de outubro,
com a disputa do Grupo A,
que classificou Pinheiros e
Flamengo para a fase
seguinte. No total, 16 times
iniciaram a competição,
divididos em quatro chaves,
com quatro equipes. Os
dois melhores de cada
grupo avançaram para a
segunda rodada e, agora,
apenas os quatro melhores
terão a chance de disputar
o troféu. O Penarol e o
Regatas Corrientes, ambos
da Argentina, já estão
classificados para o
quadrangular final e dois
rivais sairão do Grupo E,
que começa hoje, em São
Paulo. A fase decisiva
ocorre de 4 a 6 de
dezembro. Os times se
enfrentam entre si e o que
tiver melhor
aproveitamento fica com o
título.

» LORRANE MELO

A
história de superação do
garoto que usou os equi-
pamentos construídos
pelo pai para chegar ao

lugar mais alto do pódio durante
a Olimpíada de Londres já é co-
nhecida. Mesmo conquistando
o ouro nas argolas e entrando
para a história como o primeiro
atleta do Brasil e da América La-
tina a ganhar uma medalha
olímpica na ginástica artística,
no entanto, Arthur Zanetti ainda
precisa romper barreiras.

Quase quatro meses depois
de ser recebido com festa no
Brasil, ele não ganhou mais
apoio. Zanetti chegou a acredi-
tar que a medalha pudesse abrir
outras portas, mas, até agora, os
patrocínios são os mesmos: o da
Caixa Econômica Federal, que
vem por meio da Confederação
Brasileira de Ginástica (CBG), e
o individual, da Sadia, que ter-
mina no fim deste ano e está em
fase de renovação. Além dessas
duas grandes marcas, apenas o
clube Serc Santa Maria, onde o
ginasta treina, o ajuda.

Com os contratos nas mãos
do ex-atleta Mosiah Rodrigues,
responsável por gerenciar a car-
reira de Zanetti, o campeão
olímpico deve conseguir mais
colaborações, mas apenas no
ano que vem. “Com certeza, nos
próximos anos, ele vai ter mais
apoiadores. Só que a nossa prio-
ridade é com um acordo a longo
prazo, para manter uma estru-
tura e dar tranquilidade para ele
treinar”, explica o novo agente,

acreditando que o ginasta preci-
sa saber que terá um suporte pa-
ra crescer no esporte.

O mercado de patrocinado-
res, de acordo com Mosiah, é
uma via de mão dupla. “Recebe-
mos algumas solicitações de
empresas que querem descobrir
como é apoiar um atleta e a gen-
te procura empresas que já te-
nham o perfil de apoiar o espor-
te”, conta, tentando arrecadar
ajuda o mais rápido possível. “O
Arthur construiu essa medalha a
partir de 2009, quando foi quar-
to colocado no Mundial. O re-
sultado não aconteceu em cima
da hora. Então, temos de traba-
lhar todo o ciclo olímpico. Muita
gente só aparece perto do even-

to. Estamos abertos a essas chan-
ces mais pontuais, mas a priori-
dade é formar uma base”, alerta.

Desde o fim dos Jogos, Zanet-
ti já foi indicado ao título de me-
lhor atleta do ano do Comitê
Olímpico Brasileiro (COB) e vol-
tou a subir ao pódio no último
fim de semana, durante a Copa
do Mundo de Ostrava, na Repú-
blica Tcheca: foi prata no solo e
nas argolas, resultado que o co-
loca na briga pelo primeiro lugar
no ranking mundial e na vista de
maiores patrocinadores. Agora,
com a Seleção Brasileira, o gi-
nasta segue para Stuttgart, na
Alemanha, onde disputará a úl-
tima competição do ano, em 3
de dezembro.

A dura vida de campeão
Medalhista de ouro na Olimpíada de Londres, Arthur Zanetti sofre para conquistar 
novos patrocinadores. Agente do atleta se preocupa em manter o ginasta em alto nível

GINÁSTICA ARTÍSTICA
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Arthur Zanetti tenta renovar o patrocínio individual ainda este ano

Perfil

Sem habilidade com o fute-
bol, Arthur Zanetti optou pela
ginástica quando ainda era
criança. Quando o treinador
Marcos Goto conheceu o garoto,
a história começou a mudar e,
15 anos depois, o atleta conquis-
tou o ouro olímpico. No Serc
Santa Maria, perto de onde mo-
ra, o ginasta treinava cinco vezes
por semana, especialmente in-
centivado pela avó Neide,que le-
vava o garoto no colo quando ele
tinha dores.

No local de treinos, Zanetti
encontrava aparelhos conheci-
dos, mas Arquimedes, serralhei-
ro e pai do futuro campeão olím-
pico, também construiu peças
ainda usadas pelo filho e por
crianças que tentam ter o mes-
mo destino do atleta.

O tablado, que facilita a subi-
da dos ginastas para as argolas,e
um suporte para colocar o pó de
magnésio, que dá mais aderên-
cia nas mãos, foram feitos por
Arquimedes, que há dois anos
viu o filho ter mais chances com
a mudança do ginásio para uma
sede mais iluminada e arejada.
As argolas do mesmo tipo usada
na Olimpíada, no entanto, che-
garam quatro meses antes do
embarque para Londres.

Superação
em família

Futebol no topo da arrecadação
Quando o assunto é patro-

cínio, a Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF) lidera a lis-
ta de lucros. São 11 apoiadores
que geram mais de R$ 300 mi-
lhões em receita. Um número
cinco vezes maior que o fatu-
ramento da Confederação Bra-
sileira de Vôlei (segunda que
mais arrecada, com R$ 57 mi-

lhões) e ainda maior se com-
parado ao dos ginastas, que
ocupa o 13º lugar, de acordo
com pesquisa divulgada em
agosto pela Pluri Consultoria.

Com apenas dois patrocí-
nios, a modalidade que trouxe
uma das três medalhas de ou-
ro de Londres ao Brasil perde
em número até para o rúgbi,

que voltará ao programa dos
Jogos em 2016, com seis mar-
cas – entre elas um banco e um
fornecedor de materiais es-
portivos – recebendo R$ 3,1
milhões.

Esperança para a Olimpía-
da do Rio, Zanetti e Sérgio Sa-
saki (que fez história ao ser o
primeiro brasileiro a chegar a

uma final do individual geral,
em Londres) viram crescimen-
to na procura de empresas
querendo associar a marca a
eles. O maior desafio, de acor-
do com os agentes, no entan-
to, é manter este ambiente fa-
vorável durante todo o ciclo
olímpico e não apenas no ca-
lor das conquistas. (LM)

MMA

DA REDAÇÃO

Há dois  sábados,  o can-
adadense Georges St-Pierre,
considerado um dos maiores
e mais talentosos lutadores
da história do UFC, retornou
ao octógono após 18 meses
afastado (período em que se
recuperou de uma grave le-
são). Em um combate extre-
mamente sangrento diante
do norte-americano Carlos
Condit, disputado no Cana-
dá, St-Pierre levou a melhor
e, com isso, unificou o cintu-
rão dos meio-médios.

Mais do que mantê-lo com
o título mundial, o resultado
movimentou o mundo do
UFC e encheu o chefão do
evento, o norte-americano
Dana White, de euforia. Afi-
nal, o próximo passo é colo-
car Georges St-Pierre e o bra-
sileiro Anderson Silva, cam-
peão dos médios,  frente a
frente para um dos combates
mais esperados da história
do MMA.

Negociação

St-Pierre se pronunciou
ontem pela primeira vez so-

bre a possibil idade de en-
frentar Spider. Ainda muito
machucado por conta dos
golpes que recebeu de Car-
los Condit ,  o  lutador afir-
mou que para o combate ser
selado ele terá que ser nego-
ciado em seus termos. “Essa
luta  é  a  cereja  do sundae.
Ele (Spider) quer esse duelo
para então se aposentar. Eu
gostaria de enfrentá-lo tam-

bém, mas depois que essa
luta sair e eu vencer, o que
acontece?", indagou.

“Claro que, atualmente,
ainda tem muito dinheiro pa-
ra se fazer (com o duelo con-
tra o brasileiro). Mas não luto
pelo dinheiro. Minha motiva-
ção é ser o melhor. Então, se
eu lutar com ele, o que acon-
tece depois? Sim, eu quero a
luta, mas vou pegá-la quando

eu decidir que é a hora certa,
não quando ele quiser que
ela aconteça”, avisou.

A reação de St-Pierre foi
motivada por um fato: nos
bastidores especula-se que
Dana White e Anderson Sil-
va já teriam iniciado as con-
versas sobre a data do com-
bate sem consultar o outro
interessado. Isso irritou o ri-
val de Spider.

St-Pierre diz que dará as cartas
em possível confronto com Spider

Amistoso

Apesar de toda a expectativa em torno do
combate entre Georges St-Pierre e Anderson Sil-
va e de todos os milhões que devem jorrar nas
contas dos dois lutadores, o duelo não valerá o
cinturão nem para a os meio-médios nem para
os médios. Com isso, a luta será mesmo um
grande amistoso para medir forças e compro-
var, principalmente, o prestígio de ambos. O
confronto será em um peso combinado, ou seja,
uma medida intermediária entre os meio-mé-
dios (77kg) e os médios (84kg). Assim, nenhum
dos dois estaria dentro de sua zona de conforto.

Georges St-Pierre também falou sobre isso.
"Ele (Silva) pesa, normalmente, 106kg. Eu pe-
so 85kg. Temos uma grande diferença de peso.
Eu já enfrentei caras que são maiores do que
eu e não estou com medo dele. É que eu apenas
vou fazer essa luta quando ela fizer sentido
para mim. Acabei de voltar de uma lesão, há
dinheiro para ser feito, tenho algumas lutas
para fazer na minha categoria, além de outros
desafios. Se eu enfrentá-lo, vou ganhar peso,
ele vai perder peso, e não vou mais poder vol-
tar para a minha categoria", ponderou.

Nada de cinturão
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