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25 milhões
de reais é o valor do patrocínio
anual que a Caixa Econômica
Federal está negociando com o
Flamengo. A autorização para o
acordo saiu ontem no Diário Ofi-
cial da União e o contrato deve
ser assinado nos próximos dias.

75,24% de
conclusão atingiu a obra do Ita-
querão no final do mês de abril.
A arena será entregue em de-
zembro, segundo as previsões.
Hoje, as arquibancadas passa-
rão por um teste de vibração.

O boxeador norte-americano
Robert Guerrero vai ter uma
missão quase impossível ama-
nhã, no ringue do MGM Hotel,
em Las Vegas: derrotar o com-
patriota Floyd Mayweather,
melhor pugilista da atualidade
e com um cartel invicto de 43
vitórias, com 26 nocautes. May-
weather, contratado do canal
Showtime por US$ 250 mi-
lhões para fazer seis lutas em
30 meses, é o favorito na bolsa
de apostas com 7 por 1. “Não
deixarei Mayweather dominar
a luta. Eu serei soberano em
cima do ringue”, disse Guerre-
ro, que soma 31 vitórias (18 no-
cautes) e apenas uma derrota.

Mão machucada
não tira Kanaan
da corrida em SP
Na prova de rua da
capital, piloto brasileiro
diz que vai fazer de tudo
para completar seu
200º GP na categoria

Ciro Campos

Tony Kanaan vai para o tudo
ou nada na prova de São Paulo
da Fórmula Indy, no domingo.
A corrida é a quarta etapa da
temporada e, portanto, não tem
caráter decisivo, mas para ele se-
rá a 200ª largada consecutiva
na categoria e, por isso, mesmo
com a mão direita machucada,
o piloto vai desafiar os médicos,
que lhe pediram para ficar oito
meses sem correr. “Vou para a
corrida mesmo se for com uma
mão só e que tenha de engolir a
dor”, prometeu.

As três luxações em diferen-
tes tendões da mão foram causa-
das por uma batida com o espa-
nhol Oriol Servia na prova de
Long Beach, há duas semanas.
O certo seria o piloto repousar,

mas, por considerar impossível
ficar parado, Kanaan mobilizou
a equipe médica da Indy para
ajudar sua equipe a fazer ajus-
tes no carro e, assim, facilitar o
seu trabalho. O volante, que
não é hidráulico, receberá adap-
tações para ficar mais leve e dei-
xar livre o polegar, a parte mais
sensível da lesão.

“Nas últimas semanas, nem
andei em simulador algum, até
para movimentar a mão o míni-
mo possível e por autodefesa.
Poderia ficar muito preocupa-
do”, disse o piloto de 38 anos,
que garantiu ter ainda “muito
etanol para queimar” nas futu-
ras temporadas da categoria.

A marca de 200 GPs consecu-
tivos aproxima o brasileiro do
recordista da Indy. Jimmy Vas-
ser, atual chefe do brasileiro na
categoria, tem 211 corridas.
Campeão em 2004, Kanaan afir-

mou que esta temporada dele
está melhor do que a anterior
porque sua equipe, a KV Racing,
voltou a ter os pés no chão após
ter investido pesado em 2012,
quando tinha Rubens Barrichel-
lo, que havia acabado de deixar
a Fórmula 1.

Além de Kanaan, outros
dois brasileiros vão disputar a
prova: Hélio Castroneves, da
Penske, e Bia Figueiredo, da
Dale Cone, que, a princípio,
tem contrato na categoria pa-
ra correr apenas até a próxima
corrida, as 500 Milhas de India-
nápolis.

Ingressos. Segundo a organi-
zação da prova de São Paulo,
restam ainda duas mil entra-
das à venda. A expectativa é de
um público de 60 mil pessoas
para a corrida no circuito do
Anhembi. Ontem, os carros re-
ceberam os últimos retoques
dos mecânicos no Pavilhão do
Anhembi – eles vão à pista ape-
nas amanhã pela manhã, no
primeiro treino livre. Hoje, a
programação começa às 14h,
com sessões de treinos do
Campeonato Brasileiro de GT
e da Mercedes-Benz Grand
Challenge.

Paulistas têm aumento de receitas
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MAIS NA WEB

CASO LEOMAR BOXE

Robert Guerrero promete
surpreender Mayweather

FÓRMULA 1
Sistema de pontos na
carteira está em estudo

Fórmula Indy

COPA DO BRASIL

STJD pode suspender
cartola do Sport por 1 ano

Botafogo usa reservas
e só empata com o CRB

Jogo Rápido

● Vias interditadas
A CET preparou uma operação
especial de tráfego. Serão
interditadas da noite de hoje até
domingo a Marginal Tietê, a
Avenida Olavo Fontoura e as
ruas Milton Rodrigues, Marechal
Leitão de Carvalho e Massinet
Sorcinelli.

● Linhas especiais
de ônibus
Por causa das vias interditadas,
duas linhas urbanas de ônibus
terão seus itinerários alterados
entre as 22h de hoje e as 5h de
domingo. Estas linhas sairão
das regiões de Santana, Barra
Funda, Aeroporto de Congonhas,
Parque Trianon e Praça da Repú-
blica, totalizando 125 veículos
(90 na operação entrada e 125 na
operação saída), com tarifa

diferenciada de R$ 12 (bilhete
ida e volta) e de R$ 8 (só ida
ou só volta). A CET também
preparou uma operação
especial de tráfego.

● Localização
O Parque Anhembi localiza-se
entre a Ponte das Bandeiras e
a Ponte da Casa Verde, sendo
circundado pelas avenidas
Olavo Fontoura e Assis Cha-
teaubriand (Marginal Tietê), na
zona norte da cidade.

● Ingressos
Ainda há ingressos à venda
pelo site do evento e na bilhe-
teria oficial do circuito (www.
tkt1.com.br). O preço varia de
R$ 92,50 (meia-entrada no
setor C) até
R$ 800 (VIP).

Finanças

SERVIÇO

BILL WAUGH/REUTERS

esportes.estadao.com.br

O automobilismo sempre foi
um laboratório para o desenvol-
vimento dos automóveis de
série. Pois agora o modelo de
controle do comportamento
dos motoristas, o chamado sis-
tema de pontos na carteira de
habilitação, poderá ser implan-
tado na Fórmula 1. Cada vez
que o piloto infringir o regula-
mento, receberá uma pontua-
ção, de acordo com a gravida-
de. Ao atingir determinada pon-
tuação, o piloto será punido. E
a pena pode até mesmo ser o
banimento de uma ou mais cor-
ridas. O tema será debatido no
GP da Espanha, entre os dias
10 e 12, em Barcelona.
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● FUTEBOL
CAMPEONATO FRANCÊS
Saint-Etienne x Bordeaux
15h30 / SPORTV 2

CAMPEONATO ALEMÃO
B. Mönchengladbach x Schalke 04
15h30 / ESPN BRASIL

● TÊNIS
ATP DE MUNIQUE
Quartas de final
8h30 / FOX SPORTS

ATP DE OEIRAS
Quartas de final
10h / ESPN +

● BASQUETE
NBB
Brasília x São José
21h / SPORTV

NBA
Playoffs
22h30 / ESPN

O melhor da TV

O presidente do Sport, Luciano
Bivar, foi denunciado no STJD
por ter dito que usou lobista
para pôr Leomar na seleção em
2001. Pode ser suspenso de 15 a
360 dias e receber multa entre
R$ 100 a R$ 100 mil.

Pensando na final da Taça Rio,
domingo, contra o Fluminen-
se, o Botafogo só escalou um
titular. o goleiro Jefferson, con-
tra o CRB, em Maceió, e não
saiu do 0 a 0.O jogo de vota pe-
la Copa do Brasil será no dia 15.

Fotos. Veja galeria de imagens do trabalho das equipes

Leia o Estadão
no Tablet.

Raphael Ramos

Além de títulos, os quatro
grandes clubes de São Paulo
colecionaram lucro em 2012.
O ano passado não foi marca-
do apenas pelo fato de Corin-
thians, Santos, Palmeiras e
São Paulo terem conquistado
pelo menos uma taça cada na
temporada (algo raro de acon-
tecer), mas também pelo su-

perávit no balanço financeiro
do quarteto, segundo dados
da consultoria BDO.

Campeão do mundo e da Li-
bertadores, o Corinthians teve
o seu melhor ano da história e
puxou a fila com R$ 358,5 mi-
lhões de receita, ante R$ 290,5
milhões do ano anterior. O lu-
cro também foi maior, saltando
de R$ 5,32 milhões em 2011 para
R$ 7,5 milhões.

O segundo clube que mais ar-
recadou no Estado foi o São Pau-
lo, campeão da Copa Sul-Ameri-
cana, com R$ 282,9 milhões.
Nesse montante não estão in-
cluídos os mais de R$ 100 mi-
lhões obtidos com a venda de
Lucas para o Paris Saint-Ger-

main, que serão lançados ape-
nas no balanço deste ano. As-
sim, o clube do Morumbi fe-
chou 2012 com lucro de R$ 800
mil – em 2011 o superávit foi de
R$ 200 mil.

Na sequência vem o Palmei-
ras, que chegou à receita total
de R$ 241,2 milhões porque re-
gistrou no seu balanço R$ 57,93
milhões investidos pela WTor-
re na reforma do Palestra Itália.
É o que os economistas cha-
mam de “receita contábil” e
não “receita operacional”.

Se não fosse esse montante,
o Palmeiras teria tido prejuízo
de mais de R$ 25 milhões, resul-
tado de um temporada marca-
da por altos e baixos com o títu-

lo da Copa do Brasil e o rebaixa-
mento para a Série B do Cam-
peonato Brasileiro. Esse artifí-
cio fez com que o Palmeiras,
que teve um prejuízo de R$ 22,8
milhões em 2011, contabilizas-
se um lucro de R$ 31,9 milhões
no ano passado.

O Santos registrou aumento
na receita bem próximo da infla-
ção, de R$ 189,1 milhões para R$
197,8 milhões, mas o superávit
foi significativo (R$ 14,6 mi-
lhões). Isso porque o clube cam-
peão paulista e da Recopa Sul-
Americana reduziu custos no
departamento de futebol, prin-
cipalmente os gastos com folha
salarial, depois das saídas de jo-
gadores como Elano, Borges,
Alan Kardec, Ibson e Ganso.

Novos tempos. Estudo feito
pela BDO, empresa especializa-
da em auditoria e consultoria,
mostra também uma mudança
de comportamento dos clubes,
que não precisam mais tanto da
venda de jogadores para equili-
brar as suas contas. Entre os
quatro principais clubes de São
Paulo, por exemplo, esse tipo
de operação não representou
mais do que 16% da receita em
nenhum deles.

“Até muito pouco tempo
atrás, os clubes no Brasil eram
basicamente formadores e ex-
portadores de jogadores. Os clu-
bes dependiam e viviam disso.
Quem não conseguisse vender
jogador tinha prejuízo. Atual-
mente, não existe mais essa de-
pendência”, destaca Pedro Da-
niel, responsável por projetos
voltados ao mercado esportivo
da BDO.

O Houston fez 107 a 100 no Oklahoma, de Kevin Durant (E), e, após 3
derrotas agora perde por 3 a 2. O Boston também reage. Perdia por 3
a 0 dos Knicks, mas chegou à 2ª vitória anteontem, ao fazer 92 a 86

Na frente. Fiel contribuiu para bons números do Corinthians
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FONTE: BDO

Houston e Celtics reagem na NBA
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Os quatro maiores
clubes do Estado
fecharam seus
balanços de 2012 com
arrecadação recorde
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 3 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A29.
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