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8,5 mil
vistos de curta permanência
emitiu o Consulado Geral do
Japão em São Paulo nos
últimos dois meses (outubro e
novembro). O número, segundo
o Consulado, é cinco vezes
acima do normal

Goleiros: Pegorari e Carlos
Laterais: Fabinho Capixaba,
Luís Felipe, Gerley e Leandro
Zagueiros: Leandro Amaro e
Wellington
Volantes: Tinga e João Vitor
Meias: Patrik e Daniel Carvalho
Atacantes: Betinho, Obina,
Daniel Lovinho e Tadeu

Nome do
Itaquerão
deve vir do
exterior

A LISTA

NOVA ‘INVASÃO’

Palmeiras inicia reforma com 16 dispensas
Clube divulga relação
de jogadores que não
ficarão em 2013. Após o
clássico contra o Santos,
mais gente poderá sair

Daniel Batista

A diretoria do Palmeiras come-
çou ontem a reforma no elenco.
O clube divulgou uma lista de 16
jogadores que não ficarão em
2013, deixando claro que a mu-
dança será grande. Os dispensa-
dos não vão sequer enfrentar o
Santos, amanhã, na Vila Belmiro
(veja a lista ao lado).

A tendência é que após o clássi-
co mais jogadores sejam dispen-
sados. Com a diminuição consi-
derável do número de atletas no
elenco, montar o time para a pró-

xima temporada será uma das
missões mais difíceis da gestão
de Arnaldo Tirone. Muito por
culpa do próprio presidente, que
para não afundar ainda mais o

clube em dívidas, adiou paga-
mentos e antecipou receitas.
Azar de quem assumir o seu car-
go no próximo ano.

O clube já antecipou receitas
de 2013 de TV e de patrocinado-
res, mas, por causa da disputa da
Libertadores da América, a ne-
cessidade de montar um time
forte é maior. Sem dinheiro, o
clube vai atrás do famoso “bom e
barato” e de empresas dispostas
a colocar jogadores no time.

Os jogadores que estão sendo
observados no momento estão
na categoria dos baratos – mas
não necessariamente na dos
bons. O volante Augusto Recife,
de 29 anos, que já defendeu Cru-
zeiro, Inter e Flamengo e agora
está no São Caetano, foi ofereci-
do para Tirone, que ficou de estu-
dar o nome. O zagueiro Emer-
son, do Coritiba, interessa, mas

tem sondagens de outros clubes
brasileiros e do exterior, o que
pode dificultar a negociação. O
meia Elkeson, do Botafogo, que
era desejado, foi para a China. Já
o atacante Danielzinho, do São
Caetano, acaba de renovar con-
trato com o clube do ABC, mas

pode chegar por empréstimo.
Quanto à possibilidade de con-

tar com ajuda de investidores pa-
ra contratar reforços de alto ní-
vel, existe um grande problema.
As empresas que se mostram dis-
postas a ajudar o clube só que-
rem deixar os jogadores no Pal-
meiras durante a Libertadores.

“Sabemos da grandeza do Pal-
meiras, mas entre deixar um jo-
gador lá ou em um grande da Sé-
rie A, preferimos a segunda op-
ção”, disse um empresário que
não quis se identificar por ainda
ter atletas no elenco alviverde.

Política. Nos próximos dias, os
candidatos Décio Perin e Wlade-
mir Pescarmona vão anunciar a
formação de uma chapa única pa-
ra combater Paulo Nobre. Perin
será o candidato à presidência e
Pescarmona, o seu vice.

São Paulo renova seu
interesse por Montillo

Futebol paulista

Fernando Faro

Objeto de desejo do São Paulo no
começo da temporada, o meia
WalterMontillo,doCruzeiro,vol-
tou à lista de interesse para o ano
que vem. O argentino é visto co-
mo possível substituto de Lucas e
o nome já passou pelo crivo do
presidente Juvenal Juvêncio, que

autorizou o diretor de futebol
Adalberto Baptista a iniciar nego-
ciações com o clube mineiro. Ale-
xandre Mattos é quem responde
pelos cruzeirenses.

Ao contrário do que ocorreu
na investida no início do ano, des-
ta vez o Cruzeiro tem interesse
em se desfazer do meia, que pas-
sará a ganhar R$ 400 mil men-
sais a partir de 2013 graças a uma
cláusula contratual. A pedida ini-
cial está na casa dos R$ 10 mi-
lhões e os mineiros ainda pedem
alguns jogadores para liberá-lo.
O Tricolor não aceita pagar esse
valor e tenta oferecer Cícero,
Juan e Casemiro.

Embora atue mais recuado no
Cruzeiro, Montillo pode exercer
a função de segundo atacante na

ótica de Ney Franco, ocupando a
faixa que Lucas domina atual-
mente. Outro que enxerga o ar-
gentino como homem de frente
é Rogério Ceni, que embora não
possua nenhum poder efetivo de
decisão nas negociações, costu-
ma ser ouvido. O goleiro é fã do
argentino. “Como não vi nossa
diretoria se expressar sobre o as-
sunto, não posso falar nada. Mas
o Montillo é um baita jogador”.

A ideia é fechar com o jogador
até o início das férias para tê-lo
na pré-temporada.

Decisão em casa. Ontem, no
El Campín, em Bogotá, o Tigre,
da Argentina, empatou com o
Millonarios por 1 a 1 e vai enfren-
tar o São Paulo na decisão da Co-
pa Sul-Americana. A classifica-
ção veio graças ao gol marcado
fora de casa. A primeira partida
será na próxima quarta-feira, na
Argentina. O segundo será no
Morumbi.

● Se pôde comemorar o retorno
de Fábio Santos aos treinos com
bola depois de o lateral-esquer-
do se recuperar de lesão na coxa
direita, Tite recebeu ontem a notí-
cia de que Chicão corre risco de
não enfrentar o São Paulo, domin-

go, no Pacaembu, no último jogo
do Corinthians antes do embar-
que para o Japão. O zagueiro re-
clama de dores musculares e
deve ser poupado para que o pro-
blema não se agrave.

Caso Chicão realmente não
jogue, o Alvinegro atuará com
uma zaga reserva, formada por
Anderson Polga e Wallace. Isso
porque Paulo André ainda sente
dores na panturrilha esquerda e
não treinou mais uma vez ontem.

Tite gostaria de contar com
força máxima contra o São Paulo
para fazer os últimos ajustes vi-
sando o Mundial. Certo mesmo é
que o treinador não tem mais dú-
vidas em relação ao time que dis-
putará a competição. A linha de
frente, que era onde o treinador
tinha mais dificuldades para en-
contrar a formação ideal, terá
Douglas, Danilo, Emerson e Guer-
rero, como foi escalado no coleti-
vo de ontem. / RAPHAEL RAMOS

O melhor da TV

Sanches Filho / SANTOS
ESPECIAL PARA O ESTADO

Victor Andrade pela direita, Mi-
ralles no meio e Neymar na es-
querda. Esse foi o ataque arma-
do por Muricy Ramalho no trei-
no técnico de ontem cedo no CT
Rei Pelé e que pode ser confirma-
do para o clássico contra o Pal-
meiras, amanhã às 19h30, na Vila
Belmiro, no encerramento do
Campeonato Brasileiro.

A dúvida do treinador está en-
tre Pato Rodríguez, que ajudaria

Felipe Anderson na armação, e
Victor Andrade, para dar maior
poder ofensivo. Mas Muricy faz
mistério – usou 12 jogadores no
time titular no treino de ontem
para despistar.

Embora a tendência seja de es-
calar o time com três atacantes,
Muricy também pode optar por
quatro jogadores no meio de
campo para não deixar a defesa
exposta, em razão das ausências
deAdriano (suspenso pelotercei-
ro amarelo) e Henrique submeti-
do a uma cirurgia de púbis). No
treino, o setor teve Arouca e Alan
Santos, atuando mais presos à za-
ga, e Felipe Anderson e Pato Ro-
dríguez na armação do time.

Reforços. Muricy insistiu on-
tem com a diretoria nas contrata-
ções do lateral-esquerdo Mena,
da Universidad de Chile, de um
armador e um atacante, além de
um jogador fora de série para
ocupar a vaga de Ganso.
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Na despedida,
Muricy aposta
no ataque

MUNDIAL
DE CLUBES

SÃO PAULO. LEIA MAIS
NOTÍCIAS DO CLUBE NO
estadao.com.br/e/saopaulofc

Paulo Favero
Vítor Marques

O Corinthians negocia os na-
ming rights do Itaquerão com
uma empresa estrangeira. O
anúncio da marca que dará no-
me ao estádio pode ser feito já no
primeiro semestre de 2013.

Duas variáveis estão sendo dis-
cutidas. O valor do contrato, até
maior do que os R$ 400 milhões
previstos, e tempo de duração
do acordo – pode se estender até
por mais de duas décadas.

O “perfil” da empresa que ne-
gocia com o clube é de uma multi-
nacional que possui pequeno
market share no Brasil e pensa
em ampliar isso. Dar nome ao es-
tádio seria uma maneira de ela
crescer rapidamente no País.

O Corinthians não revela as
empresas com as quais negocia a
venda do nome, mas admite que
o negócio deve ser fechado antes
de o estádio ficar pronto – a previ-
são atual é dezembro de 2013.

“Isso caminha, já é um fato, te-
mos tratativas (de conversas),
mas é duro falar em datas”, disse
ao Estado o presidente Mário
Gobbi. “É de fora (a empresa).”

O nome do estádio é a princi-
pal fonte de recurso para custear
a obra, orçada em R$ 820 mi-
lhões – R$ 400 milhões virão do
BNDES, em forma de emprésti-
mo, e outros R$ 420 milhões, via
um projeto de isenção fiscal da
Prefeitura de São Paulo.

Os naming rights pagarão o
empréstimo do BNDES. A ideia
inicial era vender o nome do está-
dio por um prazo de dez anos,
tempo que o clube terá para pa-
gar as parcelas ao banco.

Houve conversas com empre-
sas já consolidadas no País, mas
muitas negociações esbarram
num problema. Não de ordem fi-
nanceira, mas sim por questões
de mercado.

Algumas delas tiveram receio
de associar sua marca a um úni-
co clube de maneira tão forte, co-
mo batizar o estádio. Daí surgiu
como foco as companhias pouco
conhecidas no País.

As empresas com as quais o
Corinthians abriu negociações

receberam projetos do clube de-
talhando quais ações de marke-
ting serão feitas além de simples-
mente ceder o nome ao estádio.

A possibilidade de o acordo

ser fechado por mais de dez anos
é grande pelo fato de que algu-
mas empresas consideram o pra-
zo muito curto. O Corinthians
agora trabalha com o mínimo de

12 anos até um período de 25
anos – por um valor bem supe-
rior aos R$ 400 milhões.

Luis Paulo Rosenberg, vice-
presidente do clube, acredita

que o nome do estádio já vale
mais de R$ 400 milhões.

“Quando você compra um
apartamento na planta é um pre-
ço. Com um ano de obras é ou-
tro, e quando ele está pronto e
decorado é maior ainda.”

Bandeira branca. Na última se-
gunda-feira, Gobbi e Rosenberg
participaram de uma reunião do
Conselho Deliberativo para ex-
plicar aos conselheiros a enge-
nharia financeira para construir
o estádio. Além disso, explica-
ram o motivo da criação de um
fundo imobiliário necessário pa-
ra viabilizar o empréstimo.

Segundo eles, o Conselho en-
tendeu as justificativas da direto-
ria e agora apoiam a construção
do estádio.

PALMEIRAS. LEIA MAIS
NOTÍCIAS DO CLUBE NO
estadao.com.br/e/palmeiras

● FUTEBOL
CAMPEONATO ITALIANO
Catânia x Milan
17h45 / FOXSPORTS
TAÇA DE PORTUGAL
Braga x Porto
18h15 / ESPORTE INTERATIVO

● TÊNIS
ATP CHALLENGER TOUR FINALS SP
18h / SPORTV 2 E BANDSPORTS

● FUTSAL
LIGA PAULISTA
Corinthians x Pindamonhangaba
19h / SPORTV E ESPN BRASIL

● VÔLEI
SUPERLIGA FEMININA
São Bernardo x Minas
21h / SPORTV

● BASQUETE
NBA
Cleveland Cavaliers x Atlanta Hawks
22h30 / ESPN
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Últimos retoques. Emerson vai enfrentar o São Paulo domingo e terá a companhia de Guerrero no ataque do Corinthians

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

Chicão não treina
e vira dúvida para
o clássico

Empresa estrangeira,
com interesse de investir
no mercado nacional,
negocia a compra dos
naming rights do estádio

Fora. Nome de Daniel Carvalho está na lista feita pela diretoria

FALTAM DIAS

A utiliz
açã

o deste
 artig

o é excl
usiv

a para fin
s e

duca
cio

nais.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 nov. 2012, Esportes, p. E4.

Text Box
Matéria




