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300 milhões
de reais é o valor que a Allianz
vai pagar à WTorre para ter o
direito de colocar o seu nome
na Arena Palestra. Desse mon-
tante, que será parcelado, o Pal-
meiras vai ficar com 5% nos pri-
meiros cinco anos de contrato e
o valor vai subindo 5% a cada
cinco anos até atingir 20%.

Allianz dará nome ao novo Palestra

ACORDO FECHADO

Vítor Marques

Corinthians e Odebrecht vão
anunciarembrevequeaCaixaEco-
nômicaFederalseráobancorepas-
sador do empréstimo do BNDES
de R$ 400 milhões para a constru-
çãodoItaquerão,oestádiodeaber-
turadaCopade2014.Nasegunda-
feira,emreuniãodo ConselhoDe-
liberativo,opresidenteMárioGob-
bidisseaosconselheirosqueoclu-
be“estámuitopróximo”defechar
com a Caixa, encerrando as nego-
ciações com o Banco do Brasil.

O empréstimo do BNDES está
liberadoháumano,masnemoclu-

benemaconstrutora,pormeiode
umfundoimobiliáriocriadoparaa
operação, tiveram acesso à linha
de crédito. O empréstimo precisa
serliberadoporumbancorepassa-
dor porque um clube não pode re-
ceber o dinheiro diretamente. Se-
riaoBancodoBrasil,masasexigên-
cias pedidas não foram atendidas
pelo fundo imobiliário formado
por Odebrecht e Corinthians.

Na semana passada, a Caixa ad-
mitiu que pode intermediar o em-
préstimodoBNDESparaoCorin-
thians construir o Itaquerão – o
bancoinformou aoMinistérioPú-
blico Federal que estuda partici-

pardonegócio.“Osestudosrelati-
vos à eventual operação da Arena
de São Paulo encontram-se em fa-
se de avaliação interna inicial, ain-
danãoconclusiva”,disseanotadi-
vulgada pelo banco ao MPF.

Para o BNDES, a escolha pela
Caixanãomudanada.Apósoacer-
to, o cronograma de desembolso
do dinheiro será bem mais rápido
do que o normal porque a obra já
estáemestágio finaldeconclusão.

Esse é o último entrave para a
construção do estádio. A demora
em obter o empréstimo fez com
que o ex-presidente Andrés San-
chez,umdosresponsáveispeloes-

tádio, ameaçasse paralisar a obra.

Naming rights. Gobbi tranquili-
zou os conselheiros quanto ao an-
damento das obras, que atingiram
70%de conclusão. Em breve, o es-
tádio vai ganhar as arquibancadas
móveis necessárias para ampliar a
capacidade para 65 mil pessoas –
necessária para a abertura.

O presidente também confir-
mou ao Conselho as declarações
de Andrés Sanchez de que o clube
negocia com três empresas a co-
mercializaçãodonomedo Itaque-
rão. Com uma delas, o negócio es-
tá“avançado”,segundodisseopre-

sidente.Háatéumacartadeinten-
ções entre o clube e essa empresa
para concretizar o acordo. Gobbi
não revelou o nome da empresa.

Conselheiros disseram que o
clubenãoquerinauguraroestádio
sem ter vendido os naming rigths.
Aideia é que o estádio estejapron-
to em dezembro, embora exista
chance de que seja concluído em
setembro.Porseromêsdeaniver-
sário do Corinthians, setembro
também é considerado ideal para
o anúncio do nome da empresa
que vai batizar o Itaquerão.

Gobbi ainda acredita que pode
negociar o nome do Itaquerão por

R$400milhõesporumperíodode
20 anos. O acordo fechado ontem
pelaconstrutoraWTorrecomaAl-
lianz pelos naming rights do novo
estádio do Palmeiras (R$ 300 mi-
lhões por 20 anos) ajuda o Corin-
thians a alcançar sua meta.

Aproximidadedoseventos(Co-
pa das Confederações e Copa do
Mundo) fez com que as negocia-
ções pelos naming rights esquen-
tassem,segundoodirigente.Além
disso,oCorinthiansnegociaaven-
da de camarotes que poderão ren-
der até R$ 100 milhões por ano.

O Corinthians também espera
arrecadar com a comercialização
de espaços para bares, restauran-
tes e estacionamento. Andrés ga-
rante que o estádio vai gerar recei-
tas de até R$ 200 milhões por ano.

Arena

Chierighini
é a surpresa
no Mundial

Portuguesa
vence e volta
à elite

Luisa Stefani
amplia série
de vitórias

● A diretoria do Palmeiras sur-
preendeu e anunciou a contrata-
ção do meia Serginho, um dos
destaques do Oeste no Campeo-
nato Paulista. O jogador, que tam-
bém pode ser utilizado no ata-
que, já treinou com o elenco on-
tem e será inscrito para as oita-
vas de final da Libertadores.

Seu contrato é de empréstimo
e tem validade até maio do ano
que vem. Como não pode atuar
no Campeonato Paulista, a ten-
dência é que Serginho viaje para
Tijuana e possa até ficar no ban-
co de reservas.

No treinamento de ontem, rea-
lizado em um campo sintético no
Nacional, o jogador chamou a
atenção pela finalização e pelo
rápido entrosamento com os
companheiros, que já começa-
ram a brincar com ele.

O treino no local diferente do
convencional – a Academia de
Futebol – foi para o time conse-
guir se adaptar mais rápido às
condições de gramado sintético
que terá de enfrentar contra o
Tijuana, na terça-feira.

Os jogadores deixaram o local
reclamando muito do terreno e
durante a atividade foi possível
perceber a dificuldade que tive-
ram para dominar a bola e dar
chutes. / D.B.

Gobbi diz que acordo com a Caixa será fechado em breve

Natação
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Série A-2 Tênis

Serginho chega de
surpresa e vai jogar
a Libertadores

Receitas. Nos cinco primeiros anos de contrato, Palmeiras receberá R$ 75 milhões no total

Seguradora alemã selou
acordo com a construtora
WTorre no mesmo dia
em que as obras foram
liberadas pela Prefeitura

Central de
relacionamento

Apoio da 
equipe CVC
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Passeios Café da
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Las Vegas
Diversão garantida.

Prezado cliente: os preços publicados são por pessoa em apartamento duplo, para saídas de São Paulo. Condições de pagamento em até 10x sem juros. Consulte outras 
formas de parcelamento e outras opções para pagamento em cheque ou boleto. Preço calculado no dia 23/4/2013. O valor em dólar será convertido ao câmbio turismo da 
data da compra; base utilizada de US$ 1,00 = R$ 2,12. Taxas hoteleiras e de embarques aéreos não inclusos. A passagem aérea anunciada no pacote é em classe econômica. 
Ofertas de lugares limitadas e reservas sujeitas a confirmação. Fotos ilustrativas. Reservamo-nos o direito de qualquer erro de digitação ou impressão.

São incríveis os hotéis temáticos de Las Vegas, na avenida Strip: 
o vulcão do Mirage expele ao ritmo da música; as fontes de 
água do Bellagio fazem uma linda coreografi a; o New York 
New York tem uma montanha-russa eletrizante no alto do 
prédio; a Torre Eiff el do hotel Paris é igualzinha à original. 
E a diversão não acaba por aí: os espetáculos do Cirque du 
Soleil, os cassinos moderníssimos, as animadas discotecas, os 
restaurantes de gastronomia refi nada e a rua coberta Fremont 
Street são algumas atrações imperdíveis na cidade. Como se 
isso tudo não fosse sufi ciente, Las Vegas fi ca perto de uma 
das mais lindas paisagens da natureza: o estonteante Grand 
Canyon. Com a CVC, você aproveita muito mais a viagem, 
porque a equipe CVC está sempre pronta para atender suas 
solicitações. Faça sua reserva hoje mesmo.

LAS VEGAS 
8 dias/6 noites - Saídas diárias 
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R$ 317,
60
SEM
JUROS

À vista R$ 3.176. Base US$ 1.498. 
Passagem + transporte + Hotel Ballys. 
Preço para saída 14/agosto.

Viaje em abril, maio e junho com preços imbatíveis em até 10x sem juros.

Quer viajar com os melhores preços e apoio total?
Pergunte pra quem entende. Passe em uma loja CVC.

VÁ ATÉ UMA LOJA CVC. 
Acesse o site cvc.com.br e veja 
a loja mais próxima ou fale com 
seu agente de viagens.

Daniel Batista

Ontem o dia foi de festa na
Arena Palestra. Primeiro,
após meses de negociações
com diversas empresas, a
WTorre anunciou o acordo
com a seguradora alemã Al-
lianz, que terá o naming
rights do estádio. Depois,
mais uma boa notícia: após
batalha de uma semana com a
Prefeitura, a construtora con-
seguiu a liberação das obras,
paralisadas desde 15 de abril.

O acordo com a Allianz vai
render R$ 300 milhões por um
contrato de 20 anos. A segura-
dora tem o nome em vários está-
dios pelo mundo e o principal

deles é o campo onde joga o Ba-
yern de Munique.

O acordo chegou a ser parali-
sado por causa da tragédia ocor-
rida da semana passada, quan-
do quatro lajes desabaram na
obra e causaram a morte de um
operário – outro ficou ferido.
Mas a construtora voltou a en-
trar em contato com a empresa
e conseguiu mostrar que selar o
acordo não faria seu nome ficar
ligado a algo negativo e que uma
demora no acerto poderia abrir
espaço para outras empresas in-
teressadas.

O valor será pago em presta-
ções e parte do dinheiro vai pa-
ra os cofres do Palmeiras. A
construtora não confirma ofi-
cialmente – só falará na segun-
da-feira, data do evento que
marcará o acordo –, mas o Pal-
meiras ficará com 5% do valor
pelos primeiros cinco anos de
parceria e aumentaria 5% a cada
cinco anos até chegar aos 20%.
Os 10 anos restantes de gestão
da WTorre sobre a Arena serão
discutidos no futuro, mas a prio-
ridade é da Allianz.

Até o fim da semana, mais al-
gumas reuniões entre represen-
tantes da construtora, da segu-
radora, do clube e da AEG (res-
ponsável pela organização dos
eventos na Arena) vão definir o
nome pelo qual passará a ser
chamado o estádio.

A escolha mais provável é Al-
lianz Palestra. Entretanto, estu-
dam ainda Allianz Arena e Al-
lianz Palmeiras – eles tentam
definir isso até segunda.

Outra ideia que está sendo es-

tudada e tem boas chances de
ocorrer é um amistoso entre
Palmeiras e Bayern de Muni-
que, ano que vem, em data a ser
definida pelos clubes.

Obras de volta. Enquanto ne-
gociava com a Allianz, os direto-
res da WTorre também tenta-
vam conseguir a autorização da
Prefeitura para continuar a
obra e ela veio ontem. A Subpre-
feitura da Lapa liberou que par-

te da obra continue a ser execu-
tada a partir de hoje.

O único setor que vai conti-
nuar interditado é o local onde
aconteceu o acidente. O espaço
tem 4.800 metros quadrados, al-
go em torno de 10% do total da
obra. Segundo a Subprefeitura,
o local continuará interditado
para garantir a segurança dos
funcionários e não tem prazo
para que seja liberado.

A Polícia Civil iniciou na se-

mana passada um inquérito pa-
ra descobrir a causa do acidente
e já ouviu algumas pessoas. A
WTorre chegou a elaborar um
laudo onde foi constatado falha
humanae ele foi anexado ao pro-
cesso, mas não tem validade le-
gal já que não foi feito pela Pre-
feitura ou pela polícia.

A expectativa é de que a inves-
tigação dure até 30 dias. Mas, se
for preciso, a polícia pode pedir
prorrogação do prazo.

Marcelo Chierighini desbancou
o finalista olímpico Bruno Fra-
tus e, junto de Cesar Cielo, dis-
putará os 50 m livre no Mundial
de Barcelona,em julho. O paulis-
ta de 22 anos conseguiu o índice
na final do Troféu Maria Lenk,
ao ficar em 2.º, com 21s88. Cie-
lo, que tentará o tri mundial, foi
o mais rápido do dia, com 21s57,
tempo que o coloca como vice-
líder do ranking mundial. Nos
50 m feminino, o Brasil também
terá duas representantes: a gaú-
cha Graciele Hermann e a curiti-
bana Alessandra Marchioro.

Um ano depois de ser rebaixa-
da, a Portuguesa garantiu a sua
volta à Série A-1 do Paulistão on-
tem, quando venceu o Capiva-
riano por 2 a 1, em Capivari, pela
quinta rodada dos quadrangula-
res finais da Série A-2. Com 12
pontos, a equipe do Canindé li-
dera o Grupo 3 e já assegurou a
sua presença na decisão do títu-
lo. Diego Viana, aos 10 minutos
da primeira etapa, abriu o placar
para a Lusa. Aos 5 do segundo
tempo Romão empatou de pê-
nalti. O gol da vitória da Portu-
guesa saiu aos 44, com Matheus.

A juvenil Luisa Stefani conquis-
tou mais uma vitória no Circui-
to Future, torneio adulto reali-
zado no Paulistano. Ontem, a
tenista de 15 anos venceu a chile-
na Ivania Martinich (6/2 e 6/4) e
está nas quartas de final. Hoje,
ela enfrenta a argentina Nadia
Podoroska, cabeça número 5.

Luisa treina nos EUA há dois
anos e soma uma invencibilida-
de de 24 partidas. São quatro tor-
neios conquistados em sequên-
cia – Banana Bowl, Copa Ger-
day, Copa Sultana-Mayaguez e
Barbados Junior International.
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