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6 | Fernando Prass
Fez uma boa defesa e evitou que o
placar fosse ainda maior.
4,5 | Weldinho
Chegou bem no ataque algumas
vezes, mas se perdeu na defesa.
3,5 | Maurício Ramos
Errou praticamente tudo o que
tentou fazer.
4,5 | (Kleber)
Tentou uma bicicleta e não conse-
guiu dominar uma bola.
5 | Henrique
Bem nos desarmes, mas teve difi-
culdades pelo alto.
3,5 | Marcelo Oliveira
Deixou uma avenida na marcação.
4,5 | Vilson
Melhorou quando foi para a zaga.
4 | Márcio Araújo
Faltou dar mais combate.
4 | Souza
Discreto. Parecia com preguiça.
4 | (Maikon Leite)
A bola chegou pouco a ele.
5 | Wesley
Foi quem mais mostrou vontade.
3 | Patrick Vieira
Parecia fugir da bola.
4 | (Valdivia)
Chamou o jogo, mas claramente
estava sem ritmo.
4 | Vinícius
Tentou várias jogadas individuais,
mas foi bem marcado.
3 | Gilson Kleina
Achou que encher o time de ata-
cantes resolveria o problema.
7 | LIBERTAD
Venceu sem dificuldades.
7 | Nuñez
Veloz, fez o que quis no jogo.
7,5 | Velázquez
Artilheiro, teve tranquilidade para
marcar um e quase fazer outro.

4
PALMEIRAS

Gols: Velázquez, aos 10 do 1ºT; Benítez,
aos 9 do 2ºT.
LIBERTAD (4-4-2): Muñoz; Moreira,
Benítez, Benegas e Mencia; Mendieta
(Vargas), Aquino, Guiñazu e Samudio
(Gonzalez); Nuñez (Gueyveozián) e
Velázquez.
Técnico: Rubén Israel.
PALMEIRAS (4-5-1): Fernando Prass;
Weldinho, Maurício Ramos (Kleber),
Henrique e Marcelo Oliveira; Vilson,
Márcio Araújo, Souza (Maikon Leite), Wes-
ley e Patrick Vieira (Valdivia); Vinícius.
Técnico: Gilson Kleina.
Juiz: Juan Soto (VEN).
Cartões amarelos: Maurício Ramos,
Valdivia, Henrique, Weldinho e Vinícius.
Renda: Não divulgada.
Público: Não divulgado.
Local: Nicolás Leoz, em Assunção (PAR)

José Carlos Brunoro é o respon-
sável por reconstruir o Palmei-
ras. A missão não é fácil, mas o
dirigente mostra personalidade
e pés no chão. Em entrevista ex-
clusiva ao Estado, transmitida
ao vivo pela TV Estadão ontem,
o dirigente fez um balanço do
momento da equipe, falou so-
bre reforços, da base e do futu-
ro do clube.

● Que balanço você faz do seu
trabalho até agora?

O balanço é positivo. Quando
chegamos tínhamos 18 atletas e
o Kleina nem conseguia realizar
um coletivo. O elenco estava
com a estima baixa e o Palmei-
ras era o time da crise. Tínha-
mos que mudar isso com atitu-
des duras, nem tanto simpáti-
cas, mas procurando fazer o me-
lhor.

● Que problemas já foram
detectados?
Detectamos problemas em vá-
rios setores, mas vimos tam-
bém muitas soluções. Temos
que profissionalizar rapidamen-
te alguns departamentos, com
pulso mais firme, como na cate-
goria de base. O marketing a
gente está vendo ainda o que de-
ve ser feito, assim como o proje-

to de sócio-torcedor, que é mui-
to fraco. Os esportes olímpicos
estão sem patrocínio. Isso é um
pequeno relato de coisas gran-
des que precisamos resolver.

● Quais os planos para o sócio-
torcedor?
O sócio-torcedor tem que reali-
nhar rápido. O nosso projeto
do centenário tem de começar
em agosto (dia 26 de agosto é a da-
ta de fundação). Não vamos espe-
rar janeiro(de 2014) para come-
çar a pensar nisso. Queremos
estar com projeto pronto em
agosto.

● A base vai ser reestruturada?
O Palmeiras realmente não tem
um trabalho magnífico, mas te-
mos Vinicius, Caio, Patrick Viei-

ra, João Denoni e Souza que vie-
ram da base. Que clube tem cin-
co jogadores com capacidade
para ser titular que vieram da
base? A base tem potencial for-
te, mas tenho de fazer mudan-
ças no planejamento, captação,
local de treino e alojamento. Os
meninos treinam em Guaru-
lhos e precisam ir até Perdizes
(cerca de 30km de distância) para
se alimentar. Eles fazem duas

viagens todos os dias, nem dá
para descansar direito.

● O Palmeiras tem condições de
fazer grandes contratações?
Sendo bem transparente, não
temos nenhum tostão. Não te-
mos dinheiro para investir em
jogador classe A, por isso fize-
mos negociações que os torce-
dores não entenderam, mas
que era fundamental para ter-

mos elenco, como Barcos e
Luan. Se o Barcos continuasse,
ele não teria com quem jogar.

● Então descarta a chegada de
reforços de peso?
Agora, sim, mas não vou descar-
tar isso para o ano todo. Assim
que eu assumir o marketing e o
sócio-torcedor, vamos atrás de
jogador com potencial para ima-
gem ser vendida. O Kleber Gla-
diador não virá. O Marcelo Mo-
reno estamos analisando.

● Como anda a negociação de
patrocínio master?
Vamos fazer um projeto que dá
para acrescentar outros valores
que podem agregar mais do que
só a camisa. Quero que meu pa-
trocinador tenha o máximo de
retorno possível, porque aí ele
vai ficar perene comigo.

Palmeiras não resiste ao Libertad

eduardo.maluf@hotmail.com

ATUAÇÕES

● Os jogadores do Palmeiras dei-
xaram o gramado do estádio Ni-
colás Leoz reclamando muito da
arbitragem do venezuelano Juan
Soto. O mais revoltado foi o za-
gueiro Henrique. Capitão do time,
o defensor chegou a xingar o árbi-
tro que, segundo ele, prejudicou

o Palmeiras.
“O cara deu três cotoveladas

no jogo, uma me acertou e saí do
campo. Ele foi lá e fez o gol. É
uma palhaçada. O quarto árbitro
é outro bandido”, disse o zaguei-
ro, que emendou. “A culpa não
foi dos jogadores, foi do árbitro”.

Já o goleiro Fernando Prass
se mostrou mais comedido.
“Tem que dar mérito também.
Claro que tem nossa parcela de
desatenção, mas eles fizeram
dois gols de cabeça,” /D.B.

Daniel Batista

Taça Libertadores
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Henrique se revolta
e chama árbitro
de bandido

Um dos momentos mais marcantes e
tristes de minha vida como repórter
foi em 27 de outubro de 2004, data da
morte de Serginho, do São Caetano,
durante jogo com o São Paulo. O za-
gueiro sofreu ataque cardíaco e caiu
desacordado em campo, já com o co-
ração parado. O caso ganhou monu-
mental repercussão na mídia e pôs o

presidente e o médico do clube na mira
da Justiça. Ele era inapto a praticar es-
porte de alto rendimento por causa de
uma arritmia cardíaca de elevada inten-
sidade, segundo um cardiologista que o
examinou na época. Apesar dos riscos,
seguiu na profissão.

Hoje os exames são mais rígidos e
completos, e os clubes (ou pelo menos

grande parte) só liberam os atletas de
posse de todas as garantias médicas. Ser-
ginho não foi um jogador brilhante e vi-
veu apenas 30 anos, mas teve papel fun-
damental na mudança de mentalidade
das principais agremiações do futebol
brasileiro. Seu exemplo certamente sal-
vou (e salvará) vidas no esporte.

O episódio de quase uma década
atrás me voltou à mente com a morte de
Kevin Beltrán Espada. A tragédia que
teve como vítima o garoto boliviano
vem ocupando espaço semelhante na
imprensa e causando fortes reações não
só na América do Sul. Nove dias depois,
o tema continua em destaque nas pági-
nas esportivas e policiais.

A vida de Kevin não será recuperada –
nem a dor da família, amenizada –, mas
o acontecimento tem tudo para ser um
marco na história do futebol sul-ameri-
cano. A enorme comoção e a justificada
revolta de tanta gente devem mexer

com os acomodados e ultrapassados di-
rigentes da Conmebol.

Muitos podem dizer que houve ou-
tras mortes e nada mudou. É verdade,
mas boa parte dos casos é de torcedores
que perderam a vida por terem entrado

deliberadamente na briga com facções
rivais. Kevin era a imagem do menino
humilde, estudioso e apegado à família
que via o futebol apenas como meio de
lazer e alegria.

Mário Gobbi não deveria espernear
por causa da punição imposta pela Con-
mebol ao Corinthians. “Por que só co-
nosco?”, diz. Ele tem a oportunidade de
dar exemplo e iniciar campanha contra
a violência cobrando da entidade sul-

americana, da CBF e da FPF o mes-
mo rigor com outros clubes. Foi ne-
cessária uma estúpida morte para
que Nicolás Leoz e sua turma deixas-
sem de lado a omissão. Lutar agora
para que a Conmebol repita o erro e
deixe passar em branco mais esse ab-
surdo seria pensar pequeno demais.
O Corinthians não precisa disso.

Gobbi poderia se inspirar em Tite e
nos jogadores, que vêm exercendo pa-
pel digno, independentemente dos
fatores extracampo. O treinador ja-
mais minimizou a trágica ocorrência
ou tentou transferir responsabilida-
des. “Acidente para mim é outra coi-
sa, aquilo não foi acidente.” E o elen-
co entrou no Pacaembu concentrado
contra o Millonarios, sem levar em
conta a polêmica da ausência da torci-
da, e fez o que dele se esperava. Jogou
bem e conquistou com sobras a pri-
meira vitória nesta Libertadores.

Daniel Batista

Não foi por falta de aviso que o
Palmeiras perdeu para o Liber-
tad por 2 a 0, ontem, em Assun-
ção. Antes do jogo, Gilson Kleina
não escondia a preocupação
com Nuñez e Velázquez e a forte
jogada aérea do time paraguaio.
Parecia que o treinador estava
prevendo como seria o jogo, já
que a dupla foi o destaque da par-
tida e os dois gols saíram em lan-
ces de cabeça. O confronto era
encarado como decisivo para o
Alviverde, por entender que o Li-
bertad é o principal adversário
nessa fase de grupos.

Nuñez fez o que quis com a
defesa palmeirense. Marcelo Oli-
veira e Maurício Ramos pare-

ciam baratas tontas correndo
atrás do veloz e atacante para-
guaio. Na área, Velázquez bagun-
çou a até então organizada mar-
cação. Apoiado pela torcida, o Li-
bertad começou melhor e apro-
veitou o fato de o Palmeiras não
conseguir fechar as laterais. Sa-
mudio e Mendieta chegavam li-
vre até a linha de fundo.

Não demorou para a pressão
virar gol. Aos 10 minutos, Nuñez
recebeu lançamento nas costas
de Maurício Ramos e na direita
cruzou para a área, onde Velá-
zquez apareceu e cabeceou for-
te, sem chances para Prass.

Por ironia, o gol sofrido fez
bem ao Palmeiras. O time pas-
sou a ter mais tranquilidade e
conseguiu segurar mais a bola
no pé, mas continuava com o ve-
lho problema dos últimos jogos:
a falta de qualidade na hora de
finalizar.

Mesmo assim, o Alviverde
quase empatou com Wesley, que
no último minuto do primeiro
tempo recebeu passe de Souza e
acertou a trave.

No segundo tempo, Kleina
mandou o time para o ataque
com Valdivia e Kleber, ainda lon-
ge das melhores condições físi-
cas, nos lugares de Patrick Vieira
e Maurício Ramos, respectiva-
mente. Era o Palmeiras partindo
para cima. Com a mudança, Vil-
son foi recuado para a zaga en-
quanto Kleber passou a fazer par-
ceria no ataque com Vinícius.
Mas, antes que as alterações pu-
dessem surtir efeito, o Libertad
ampliou em um lance de extre-
ma inocência do Palmeiras.

Aos 9, Henrique teve que dei-
xar o gramado por estar com o
nariz sangrando e ninguém do
seu time se preocupou em ocu-
par sua posição. Samudio apro-
veitou toque curto em cobrança
de falta, cruzou para a área e Bení-
tez, que seria marcado por Henri-
que, marcou de cabeça.

Apostando sua última carta,

Kleina tirou Souza e colocou Mai-
kon Leite para ter mais opções
no ataque. O Alviverde passou a
chegar mais na área inimiga e se
expos ao contra-ataque do Liber-
tad, que perdeu uma boa chance
de cravar o terceiro.

Como não joga no final de se-
mana – a partida contra o Paulis-
ta foi adiada para o dia 14 –, Klei-
na terá tempo para fazer o time
esquecer o jogo de ontem e man-
ter a paz das últimas semanas.
Ainda no Grupo 2, o Sporting
Cristal venceu (2 a 0) o Tigre em
casa ontem e assumiu o segundo
lugar. O Palmeiras é o terceiro.

‘O nosso projeto do centenário
tem de começar em agosto’

José Carlos Brunoro, diretor executivo do Palmeiras

Boleiros

O Corinthians deveria aceitar
a punição calado e lutar por
mais rigor no futebol

Projeto futuro. Brunoro promete Palmeiras forte em 2014

estadão.com.br/esportes

Vídeo. Veja a entrevista
completa com Brunoro

estadão.com.br

Sem trégua. Guiñazú não deu espaço aos atacantes do Palmeiras e chegou junto com Vinicius

Dirigente explica situação
financeira do clube, revela
mudanças na categoria de
base e no marketing e
descarta reforços de peso

Papel digno

Time Alviverde cai em
Assunção com a derrota
por 2 a 0, depois de
uma invencibilidade
de sete jogos
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 1 mar. 2013, Esporte, p. E3.




