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22 rebotes
pegou Andrew Bogut na vitória
de seu time, o Golden State
Warriors, sobre o Denver
Nuggets por 92 a 88. A equipe
da Califórnia fechou a série de
quartas de final da Conferência
Oeste com o placar de 4 a 2.

3 a 3 é o placar
da série entre Brooklyn Nets e
Chicago Bulls, pela Conferência
Leste. Na quinta-feira, a equipe
de Nova York venceu por 95 a
92. A partida decisiva da série
será hoje, em Nova York.

A turca Asli Alptekin, campeã
olímpica dos 1.500m em Lon-
dres, teve um exame antido-
ping positivo e pode ser banida
do esporte, segundo a Associa-
ção Internacional das Federa-
ções de Atletismo (IAAF).

O risco de uma punição tão
pesada existe porque ela já foi
suspensa por doping uma vez,
em 2004. O resultado positivo,
que apareceu na comparação
de amostras sanguíneas da atle-
ta com seu passaporte biológi-
co, ainda precisa ser comprova-
do. Outra turca, Nevin Yanit,
bicampeã europeia dos 100m
com barreiras, também foi fla-
grada em exame antidoping.

2 meses
é o tempo que o Corinthians
vai demorar para receber os
R$ 400 milhões do empréstimo
do BNDES depois que o acordo
com o banco repassador
for sacramentado

O melhor da TV

NBA

Borussia e Bayern,
prévia da final da
Copa dos Campeões

PACIÊNCIA

Corinthians desata nó do Itaquerão

Bayern de Munique e Borussia
Dortmund fazem hoje pelo
Campeonato Alemão uma pré-
via da final da Copa dos Cam-
peões, que será disputada dia 25
de maio, em Wembley. O jogo
será no campo do Borussia, o
Westfalenstadion.

É uma prévia, mas com suas
ressalvas. A partida não vale na-
da para o torneio germânico. O
Bayern se sagrou campeão com
seis rodadas de antecedência e

o Borussia, vice-campeão, já es-
tá garantido na próxima edição
da Copa dos Campeões, pois
não pode mais ser alcançado pe-
lo Bayer Leverkusen.

Em função do esforço que fi-
zeram para eliminar os espa-
nhóis, os dois times vão dar um
descanso para suas estrelas. Do
lado do Bayern, Ribery, Rob-
ben, Lahm e Schweinsteiger de-
verão ser poupados. Já o Borus-
sia terá os desfalques de Piszc-
zek e Götze, contundidos. Subo-
tic, Bender e Lewandowski po-
dem ganhar um descanso.

“O desgaste físico dos jogado-
res foi extremo. Precisamos dar
tempo para que se recuperem”,
justificou o técnico do Bayern,
Jupp Heynckes.

A partida vale pouco, mas es-
tá longe de ser um amistoso. O
anúncio da transferência de
Götze para o Bayern e a disputa
da final continental abalaram a
relação do Borussia com os bá-
varos. O presidente do conse-
lho deliberativo, Hans-Joachim
Watzke, revelou que os cumpri-

mentos entre os times não se-
rão tão intensos hoje.

“Tudo correrá com lealda-
de e espírito esportivo, mas
não haverá muitos abraços
como antes. Por que devería-
mos fingir? Não haverá ne-
nhum almoço com o Bayern,
somente um aperto de
mãos”, disse ao jornal Bild.

Campeonato Espanhol.
Com 11 pontos de desvanta-
gem, o Real tenta adiar mais
uma vez o título do Barcelo-
na, que parece inevitável fal-
tando cinco rodadas. O time
de Mourinho tem de vencer
em casa o Valladolid para
manter a chance matemática
de disputa. Cristiano Ronal-
do foi relacionado, mas seu
futuro é incerto. “O PSG é
uma possibilidade”, disse o
empresário Jorge Mendes.

O Atlético de Madrid pode
garantir a vaga na próxima
Copa dos Campeões se ga-
nhar do La Coruña fora de ca-
sa e a Real Sociedad perder
para o Getafe.

TÊNIS ATLETISMO BASQUETE

Bellucci tem caminho
complicado em Madri

Campeã olímpica pode
ser banida do esporte

Paulistano joga no Rio
por sua sobrevivência

Jogo Rápido

Tiago Rogero / RIO

A visão externa do novo Maraca-
nã deve ser parcialmente preju-
dicada pela construção dos dois
edifícios-garagem que vão ocu-
par os lugares do estádio de atle-
tismo Célio de Barros e do par-
que aquático Júlio Delamare,
que serão demolidos. Os pré-
dios devem ter capacidade míni-
ma de 2 mil vagas, com até 22

metros de altura, de acordo
com o edital de concessão do
estádio à iniciativa privada.

Segundo publicou ontem o
jornal O Dia, um vídeo feito pela
IMX, do empresário Eike Batis-
ta – uma das empresas que con-
correm pela concessão do está-
dio – , mostra que, embora o Ma-
racanã tenha 32 metros de altu-
ra, atrás dos edifícios-garagem
a vista do estádio ficará compro-

metida.
A IMX integra o Consórcio

Maracanã S.A., junto com Ode-
brecht (responsável pela atual
reforma do local) e AEG, que
está próximo de ser anunciado
como administrador do estádio
pelos próximos 35 anos.

O consórcio, que tem um só
concorrente, teve classificação
melhor nas propostas técnica e
econômica.

Na semana que vem, será rea-
lizada a abertura da documenta-
ção de habilitação do consórcio
classificado em primeiro lugar.
Eike e Odebrecht só perderão o
controle do estádio se houver
problema na documentação ou
a impetração de recursos. Ain-
da não há previsão para o anún-
cio do consórcio vencedor.

Visibilidade. Segundo o gover-

no, a distância entre os edifícios-
garagem e o Maracanã não vai
atrapalhar a visão do estádio. O
edital de concessão estabelece
que os prédios devem ser cons-
truídos “à maior distância possí-
vel”daarena.Asconstruções, se-
gundo o edital do governo, de-
vem “ressaltar a arquitetura do
estádio, evitando que estruturas
mais elevadas dentro do Com-
plexo se sobressaiam e reduzam
a visibilidade do Maracanã”.

O mesmo trecho do edital foi
citado pela assessoria de im-
prensa da IMX.

Copa 2014

MAIS NA WEB

Garagem compromete a vista do Maracanã
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O sorteio das chaves do Mas-
ters 1000 de Madri, que vai co-
meçar na segunda-feira, não
foi muito bom para Thomaz
Bellucci. Na estreia, o paulista
de Tietê vai encarar o alemão
Florian Mayer, 27º colocado
do ranking da ATP. Se vencer,
vai enfrentar na segunda roda-
da o escocês Andy Murray, ter-
ceiro do ranking.

O maior problema para Bel-
lucci, no entanto, é o seu esta-
do físico. Recentemente, ele
desistiu de uma partida do
ATP de Barcelona e, dias de-
pois, abriu mão de participar
do ATP de Munique por causa
de uma lesão abdominal.

O Paulistano tentará se man-
ter vivo nos playoffs do NBB
na noite de hoje, quando vai
disputar o terceiro jogo da sé-
rie de quartas de final contra o
Flamengo. A equipe da capital
paulista perdeu as duas primei-
ras partidas e, se for derrotada
mais uma vez hoje, às 21h30,
no ginásio do Tijuca Tênis Clu-
be, será eliminada.

Em situação menos dramáti-
ca está o Pinheiros, que tam-
bém vai disputar o terceiro jo-
go de sua série contra o Uber-
lândia, às 19h30, em Minas Ge-
rais – ela está empatada por 1 a
1. Os dois primeiros jogos tive-
ram vitórias dos visitantes.

Futebol europeu

● FUTEBOL
CAMPEONATO INGLÊS
Tottenham x Southampton
11h / FOX SPORTS
Swansea x Manchester City
11h / ESPN BRASIL
Queens Park Rangers x Arsenal
13h30 / ESPN+
CAMPEONATO FRANCÊS
Olympique de Marselha x Bastia
12h / SPORTV 2
CAMPEONATO ALEMÃO
Borussia Dortmund x Bayern de
Munique
13h30 / ESPN BRASIL
CAMPEONATO ESPANHOL
Real Madrid x Valladolid
15h / ESPN
La Coruña x Atlético de Madrid
17h / ESPN
CAMPEONATO ITALIANO
Fiorentina x Roma
15h45 / FOX SPORTS
TORNEIO DO INTERIOR
Botafogo x Penapolense
16h / SPORTV
CAMPEONATO PORTUGUÊS
Nacional x Porto
16h30 / BANDSPORTS

CAMPEONATO PAULISTA
Mogi Mirim x Santos
18h30 / SPORTV
CAMPEONATO ARGENTINO
Racing x Vélez Sarsfield
20h10 / FOX SPORTS

● BASQUETE
NBB
Uberlândia x Pinheiros
19h30 / SPORTV 2
Flamengo x Paulistano
21h45 / SPORTV 2

● FÓRMULA INDY
ETAPA DE SÃO PAULO
Treinos livres
8h30 E 12h / BAND
Treino de classificação
14h35 / BAND E BANDSPORTS

● BOXE
Wladimir x Klitschko x
Francesco Pianeta
18h / ESPN BRASIL
Floyd Mayweather x
Robert Guerrero
23h / SPORTV

Itaquerão. Confira
galeria de fotos e
vídeos dos testes

Paulo Favero
Vítor Marques

O Corinthians e a Caixa Eco-
nômica Federal devem anun-
ciar na próxima semana o
acordo que permitirá a libera-
ção do empréstimo do
BNDES para a construção do
Itaquerão. A boa relação do
clube com o banco que patro-
cina sua camisa motivou o
acerto. Além disso, as exigên-
cias impostas para repassar
os R$ 400 milhões são mais
flexíveis do que as do Banco

do Brasil, o primeiro a ser con-
sultado, e a Caixa aceita até
as rendas futuras da arena ou
parte do terreno da Fazendi-
nha como garantia.

Segundo apurou o Estado, o
Banco do Brasil foi intransigen-
te em um quesito: ele só aceita-
va conversar com a Odebrecht,
responsável pela obra. Os repre-
sentantes do clube ficavam sem-
pre em segundo plano nas trata-
tivas para liberar a verba.

A Odebrecht, por sua vez, não
quis entrar como fiadora por-
que isso afetaria o balanço fis-
cal da empresa, dado o montan-
te do empréstimo. Por isso, o
negócio travou e houve a neces-
sidade de procurar outros ban-
cos para a parceria.

A postura da Caixa Econômi-
ca, desde o início, foi muito dife-
rente. Ela aceita conversar tam-
bém com o Corinthians e estu-
da agora outras formas de libe-
rar o empréstimo. O banco está
disposto a aceitar como garan-
tia até mesmo rendas futuras
do estádio, como os naming
rights, a venda de camarotes e a
bilheteria, ou bens do clube, co-
mo a área onde fica o Parque
São Jorge (sede social).

É esse acerto final que está
sendo discutido há pelo menos
um mês entre as partes. Era o
desejo do Corinthians oferecer

garantias como essas ao Banco
do Brasil, mas as propostas sem-
pre foram recusadas pela enti-
dade financeira.

Os naming rights, estimados

em R$ 400 milhões pela direto-
ria alvinegra, foram colocados
na mesa de negociação, mas o
BB não os aceitou. Depois, o clu-
be ofereceu como garantia do

empréstimo o terreno onde fica
o Parque São Jorge, que tem ape-
nas uma parte penhorada – ele é
dividido em quatro matrículas
na Prefeitura e uma parte pode-

ria entrar como garantia.
Com as várias recusas, o Co-

rinthians decidiu partir para ou-
tro banco repassador e encon-
trou na Caixa a solução para li-
berar o montante, que está apro-
vado há quase um ano. Caso o
acordo seja assinado na semana
que vem, como preveem os en-
volvidos, os R$ 400 milhões de-
morarão cerca de dois meses pa-
ra serem liberados.

Ontem, as arquibancadas do
estádio, que está com 75% de
avanço nas obras, passaram por
testes estruturais de vibração.

O espanhol David Ferrer foi às semifinais do ATP de Oeiras, em
Portugal, ao derrotar o romeno Victor Hanescu por 2 sets a 1. Hoje,
ele vai disputar um lugar na decisão com o italiano Andreas Seppi

Cansaço. Heynckes deve
poupar titulares do Bayern

Itaquerão testado. Operários trabalham nos testes estruturais de vibração feitos ontem no estádio do Corinthians

Ferrer avança em Portugal

Times se enfrentam hoje,
pelo Alemão, que já está
decidido: os dois técnicos
vão poupar jogadores, de
olho na decisão do dia 25

Acordo entre clube e
Caixa Econômica, que
repassará empréstimo
do BNDES, deve sair
na próxima semana
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 maio 2013, Primeiro Caderno, p. A44.




