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UFC Brasília ainda enrolado
N o começo de abril, um dirigente do

UFC trocou telefonemas com Wan-
derlean Rodrigues, administrador do

ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Eles con-
versaram sobre a possibilidade de promover
umeventodeMMAali emsetembro.O inter-
locutor de DanaWhite, dono doUFC, queria
que fosse no dia 4 ou perto do dia 30 de se-
tembro, um dia de semana, portanto. Mas
ouviu uma resposta desanimadora. O giná-
sio passará por reformas a partir de 8 de ju-
lho. Serão necessários de 90 a 120 dias até a
conclusão das obras. “Só deve acabar mes-
mo lá para o início de novembro”, calcula
uma funcionária da Secretaria de Esportes
do Distrito Federal.
O secretário de esportes do DF, Júlio César,

está em Israel até o próximo domingo, mas
deu um jeito de bater um papo rápido com
esta coluna. Ele revelou que o UFC estámes-
mo sondando o Nilson Nelson, mas comen-
tou que as obras podembarrar as pretensões
desse evento desembarcar ali.
A versão oficial da secretaria de esportes é

que “o UFC voltou a procurá-los”, mas “não
há nada formalizado”, apenas conversas pre-
liminares. A partir de 27 de novembro, o Nil-
son Nelson receberá os Jogos Mundiais Es-
colares e foram exigidas reformas para pro-
mover essa competição, o que impossibilita-
ria a realização do UFC. A negociação para a

ida do eventomais rico deMMA à capital come-
çou no fim do ano passado, mas parecia ter sido
abortada pelos americanos que nãomais procu-
raram os brasilienses, até fevereiro último,
quando voltaram a se falar.
Enquanto corre atrás do ginásio Nilson Nel-

son, o UFC flerta com atletas de Brasília. Cinco
ouviram promessas de quem têm tudo para lu-
tar num evento promovido na Capital Federal,
caso ele saia mesmo do papel. Guto Inocente
pode estrear no UFC em Brasília. Caso vençam
suas próximas lutas, Francisco Massaranduba e
Paulo Thiago seriam escalados para o evento no
Nilson Nelson. Rani Yahyha e Yuri Villefort tam-
bém ouviram promessas de lutar na cidade on-
de nasceram.
Uma fonte da secretaria de esportes classifi-

cou como “impossível” promover um UFC em
setembro no Nilson Nelson. “Isso só seria viável
se adiassem as reformas no ginásio, mas isso é
impraticável por conta dos Jogos Mundiais Es-

colares”, assegurou. Outra opção seria o estádio
de futebol da cidade, o Mané Garrincha, que
acabou de ser reformado para a Copa do Mun-
do. Mas por lá cabem 70 mil pessoas. A não ser
que Anderson Silva e Jon Jones lutem ali, o UFC
ficaria longe de lotar um evento nesse estádio.
O tamanho doNilsonNelson é ideal para o tipo
de espetáculo que o UFC deseja para Brasília.
Se Dana quiser mesmo erguer um octógono na
capital é melhor pensar numa nova data. A
conferir!

O PELÉ DO MMA.Muita gente se preocupa que o
título de Pelé doMMA, omelhor dosmelhores,
caia no colo de Jon Jones no futuro. Nopassado,
esse título era disputado entre Anderson Silva e
o russo Fedor Emelianenko, com vantagem pa-
ra o atleta europeu que era visto como quase
imbatível. Mas ai, uma sequência de derrotas
para dois brasileiros e um americano ofuscou a
carreira quase irretocável de Fedor.

Desde então, Anderson passou a reinar so-
zinho como o campeão dos campeões e a ser
apontado como o Pelé desse esporte. Mas,
eis que aparece Jon Jones, um jovem ameri-
cano com a envergadura de uma girafa e os
cotovelos mais afiados do que espada samu-
rai. O destemido lutador se sagrou campeão
meio-pesado do UFC em pouco tempo de
treino e tem assustadomuito atleta gabarita-
do. No último fim de semana, igualou o re-
corde de Tito Ortiz com o maior número de
defesas de cinturão nessa divisão. São cinco
vitórias em combates com seu título em jogo.
É ele o nome a superar os recordes e o legado
de Anderson? Não apostaria nisso.
Jones promete subir para os pesos-pesados

em breve. Por lá, tem muita gente para fazer
frente a ele. É uma questão de tempo até Jo-
nes ser derrotado na divisão de cima. Ander-
son assinou contrato demais dez lutas como
UFC. Mas na verdade isso é uma tática para
não correr o risco de ser aposentado por Da-
na caso seja derrotado um dia. Com dez
combates assinados, é Anderson quem deci-
de quando se aposentar. Ele não pretende lu-
tar mais dez vezes e émais provável que pare
de lutar semderrotas noUFC. Se tem alguém
que realmente pode quebrar todos os recor-
des para roubar o posto demaior da história,
esse alguémse chama JoséAldo, o atual cam-
peão dos penas do UFC.
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O Consórcio Maracanã, forma-
do pelas empresas Odebrecht,
IMX e AEG, está perto de ven-
cer a licitação para a adminis-
tração, por 35 anos, doMaraca-
nã. Ontem, o governo do Esta-
do do Rio anunciou as notas fi-
nais dos dois consórcios, e o
que é composto pela empresa
do empresário Eike Batista
(IMX) saiu na frente, ao receber
a melhor nota. O Consórcio
Maracanã somou 98,26 pontos
contra 94,4624 do Consórcio
Complexo Esportivo e Cultural
do Rio de Janeiro (OAS, Sta-
dium Amsterdam e Lagardère
Unlimited), após análise das
propostas econômicas e técni-
cas dos dois concorrentes.
As notas anunciadas ontem

se referem à segunda fase da li-
citação de concessão do está-
dio. Apesar da pontuação já in-
dicar uma vantagem do Con-
sórcio Maracanã, não é ainda
possível determinar o vencedor,
porque aCasaCivil ainda preci-
sará terminar a análise de todos
os documentos e as garantias.
Além disso, quem discordar

das notas poderá entrar com
recurso. A abertura de envelo-
pes, com o anúncio do grupo
vitorioso, está marcada para o
dia 9 de maio, às 10h, no Palá-
cio Guanabara. Os consócios
Maracanã e Complexo Espor-
tivo e Cultural do Rio de Janei-
ro são os únicos habilitados a
participar da disputa.

JOGO DE CARIOCAS
OConsórcioMaracanã já tinha
largado na frente ao oferecer
pagamento de R$ 5,6 milhões
por ano pelo aluguel do está-
dio, contra R$ 4,7 milhões do
concorrente. Em 33 anos, a di-
ferença no pagamento de alu-
guel chega a R$ 26 milhões.
Alémdisso, quemvencer a lici-
tação terá de gastar R$ 594 mi-
lhões em obras com a demoli-
ção e construção dos novos Es-
tádio Célio de Barros e Parque
Aquático Júlio de Lamare.
O Maracanã reabriu no últi-

mo sábado para o evento-tes-
te, com o jogo entre Amigos de
Ronaldo e Amigos de Bebeto.
Um novo evento está marcado
para o dia 15 de maio.
O secretário de Esporte, Tu-

rismo e Lazer, André Lazaroni,
admitiu ontem ceder oMaraca-
nãpara o jogodeumclube cari-
oca, o Fluminense ou o Fla-
mengo. O tricolor quer fazer jo-
go de volta contra o Emelec, pe-
la Liberdadores. Já o rubro-ne-
gro pretende usar o estádio em
jogo da Copa do Brasil. l

Consórcio com Odebrecht, IMX e AEG lidera disputa, mas vencedor só será anunciado em 9 de maio
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MARACANÃ

Gestão. Reaberto para evento-teste no sábado, o Maracanã terá administração de um consórcio privado, indicado por licitação do governo estadual

Negócio deverá render cerca
de R$ 300 milhões, mas clube
ficará com apenas 20%
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-SÃO PAULO- O novo estádio do
Palmeiras — que não será usa-
do na Copa das Confederações
e na Copa do Mundo — foi o
primeiro entre as novas arenas
construídas a anunciar acordo
para negociar o nome. A par-
ceria entre o clube, a constru-
tora WTorre e a Allianz Segu-
ros será de 20 anos, compriori-
dade para mais 10, deverá ren-
der cerca de R$ 300 milhões.
Segundo o contrato entre clu-

be e empreiteira, o Palmeiras
tem direito a apenas 20% pela
cessão do nome do novo está-
dio (R$ 60 milhões). Hoje, a se-
guradora tem sua marca em
quatro arenas: Allianz Arena
(Alemanha), Allianz Stadium
(Austrália), Allianz Park (Ingla-
terra) e Allianz Riviera (França.)
A casa do Bayern deMunique é
o demaior sucesso mundial.
Edward Lange, presidente da

Allianz, chegou a estudar par-
cerias com estádios da Copa:
— A proposta de arena mul-

tiuso era diferente. Além disso,
priorizamos um investimento
a longo prazo no lugar da ex-
posição por 30 dias.

CLUBE SE OMITE
O nome do estádio ainda está
indefinido. Será escolhido, en-
tre três opções, por meio do
voto popular na internet. Ne-
nhuma delas remete ao Pales-
tra Itália (antigo nome do Pal-
meiras e e deu velho estádio):
Allianz 360º, Allianz Parque e
Allianz Center. O resultado sai-
rá em 20 de maio.
—Não opinamos nas opções

— contou o presidente do clu-
be, Paulo Nobre, que chamou
atenção apenas pelo figurino.
Ele usava gravata com dese-
nhos de porquinhos. Durante
evento sobre a parceria, o clu-
be ficou em segundo plano.
— Palestra é forte, como Coli-

seu. Se fosse Allianz Coliseu, o
nome da seguradora não seria
pronunciado— disse Lange.
A arena, com gestão de en-

tretenimento acargo da ameri-
cana AEG, será entregue no
início de 2014, com 45 mil lu-
gares cobertos, anfiteatro (12
mil), espaço para shows (até 55
mil), camarotes (3mil), restau-
rante, lanchonetes e lojas. l

Palmeiras é
o primeiro a
vender nome
de estádio

PALESTRA

M ais nova joia da opulen-
ta coroa de encantos do
Rio, o estádio erguido
no lugar do Maracanã

será lindo — quando estiver pronto.
Permitirá a seus frequentadores,
sem sair da Tijuca, uma viagem aos
melhores endereços do futebol euro-
peu. Allianz Arena, Stade de France,
Emirates Stadium, chegamos lá, com
um palco do mesmo padrão. Pena
que a um preço muito mais alto do
que a montanha de dinheiro — pú-
blico — gasta na obra.
Foi-se embora a solenidade do ve-

lho Maracanã.
A mágica de vestir com fantasia de

épico os mais desenxabidos encon-
tros futebolísticos parece exilada na
mesma parede da memória que
guardará a marquise gigante, o anel
duplo, o campo imenso. A Basílica
de São Pedro — na verdade, de São

Garrincha, São Romário, São Renato
Gaúcho e, mais do que qualquer outro,
São Zico – da bola virou uma cópia
(confortável, funcionável) do estilo eu-
ropeu de assistir a futebol.
A nova arena (o termo modernoso vai

em homenagem aos estetas da tal “evo-
lução” que a tudo pasteuriza) não des-
perta a salada de emoções que o gigante
sessentão impunha a seus visitantes.
Acabou o emergir na arquibancada
imensa, cheia ou vazia, assustadora —
mas ao mesmo tempo a casa hospitalei-
ra dos apaixonados por futebol, onde ca-
da um tinha seu canto, por conveniência
ou superstição. Morreu o ato de varrer
com os olhos o espaço quase infinito,
guardado pelo Cristo Redentor visível
além damarquise nas tarde de sol.
A precisão mercantil do espaço rede-

senhado por assentos individuais tam-
bém tornará impossível a explosão do
gol, que desembocava no abraço comos
desconhecidos fieis da mesma paixão.
Levantar hipnotizado, quando o lateral
receber em profundidade para cruzar
embusca do centroavante, ganhará con-
tornos de acrobacia, no aperto da cadei-
ra — que, ainda por cima, se recolhe

quando desocupada. Amputou-se da
arquibancada sua magia de play-
ground.Virouplateia, comono teatro.
Mais prudente permanecer sentado.
O conceito contemporâneo de ver

a partida mais de perto, nos lugares
que quase alcançam a beira do cam-
po, humaniza os jogadores, tira-lhes
a aura de semideuses. No formato
demolido, o gramado tinha aura de
altar, os craques avistados na distân-
cia devida às divindades. A proximi-
dade era exclusiva do êxtase coletivo
do gol, quando o craque vinha feste-
jar com seus seguidores. Agora, fi-
cou tudo mais perto — mais reduzi-
do,menor. A grandeza se foi, no “bo-
ta abaixo” inventado pelos cartolas.
Sem falar na rede quadradaque, cri-

mehediondo, “rebate” abola, comose
fosse parede. Nuncamais haverá joga-
doresemboladosna farturado“véude
noiva”, depois do gol. No novo concei-
to, a bola entra e sai, rapidinho. Pressa
tem tudo a ver com a nova ordem.
Lindo o novo estádio carioca. Só

não é — no significado indizível do
que vai pelo coração — o Maracanã
que era nosso. l
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro,  30 abr. 2013, Esportes, p. 4.

Text Box
Matéria




