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América do Sul
17h30 Colômbia x Equador
19h30 Paraguai x Bolívia
21h30 Chile x Venezuela
23h30 Peru x Uruguai
Europa
11h30 Rússia x Luxemburgo
12h Cazaquistão x Ilhas Faroe
13h Rep. Checa x Armênia
14h Macedônia x País de Gales
15h Noruega x Chipre
15h Romênia x Hungria
15h Turquia x Andorra
15h Ucrânia x San Marino
15h Malta x Dinamarca
15h10 Letônia x Lituânia
15h15 Geórgia x França
15h15 Bósnia x Eslováquia
15h30 Suíça x Islândia
15h30 Finlândia x Espanha
15h30 Estônia x Holanda
15h30 Eslovênia x Albânia
15h45 Itália x Bulgária
15h45 Alemanha x Áustria
15h45 Sérvia x Croácia
15h45 Liechtenstein x Grécia
15h45 Irlanda x Suécia
15h45 Polônia x Montenegro
15h45 Irl do Norte x Portugal
16h Inglaterra x Moldávia
17h Escócia x Bélgica

Esportes Drama sem fim
São Paulo perde para
o Criciúma e continua
no fundo poço. Pág. A24

Eliminatórias 2014

Emirates, companhia aérea dos Emirados Árabes Unidos, compra direitos do estádio em Itaquera por R$ 450 milhões e fecha contrato de 20 anos

Neymar agradece
Maradona e diz
que ‘não é o cara’

Vítor Marques

Para minar o poder da Conme-
bol, os clubes sul-americanos
debatem a criação de uma liga

chamada American Club Asso-
ciation (ACA) formada por 20
ou até 30 times fundadores. A
ideia, discutida há um ano, ga-
nhou força após a “rebelião” de
dirigentes e ex-jogadores con-
tra a entidade que controla o fu-
tebol no continente.

A inspiração vem da Euro-
pean Club Association (ECA),
entidade que representa 207
clubes europeus e que é reco-
nhecida pela UEFA e pela FIFA.

Seu presidente é o ex-jogador
alemão Rummenigge, também
presidente do Conselho Dire-
tor do Bayern de Munique.

A proposta da ACA é que os
clubes sul-americanos tenham
mais força e peso para discutir
com a Conmebol desde mudan-
ças no regulamento das compe-
tições a valores de contrato de
televisão de competições rentá-
veis como a Libertadores e Co-
pa Sul-Americana.

Divergências entre o que a
Conmebol recebe de direitos
de televisão e o que ela, de fato,
repassa aos clubes, além da es-
colha da empresa que detém es-
ses direitos, foram os principais
temas da discussão de um even-
to que aconteceu na quarta-fei-
ra no Parque São Jorge.

“A Uefa não toma decisão pré-
via sem aprovação da ECA. Usa-
mos isso como modelo para a
criação da nossa associação”,

disse José Carlos Peres, que é
diretor do G-4, um grupo tenta
conciliar interesses comuns a
Corinthians, Palmeiras, São
Paulo e Santos.

Peres disse que já discutiu o
assunto com dirigentes de clu-
bes brasileiros e que fez uma ex-
posição das ideias aos dirigen-
tes que estiveram no encontro
organizado no Corinthians.

A ideia é que a ACA seja criada
no início de 2014 com um míni-
mo de clubes fundadores. De-
pois disso, outros clubes entra-
riam no grupo como convida-
dos.

Cada clube fundador teria di-
reito a indicar um integrante pa-
ra o Conselho Executivo. Esse
grupo elegeria um presidente
remunerado, que poderia ser
um executivo ou ex-jogador.

No Uruguai. A formação da
ACA, que incluiria times do
México, país que também dis-
puta a Libertadores, e dos
EUA, depende da aceitação
dos clubes brasileiros e dos ar-
gentinos. Isso será discutido
no próximo encontro do gru-
po, que deve ocorrer ainda es-
te mês no Uruguai.

MAIS NA WEB

Copa 2014

Argentina
pode garantir
vaga hoje

Associação de clubes contra a Conmebol
Liga, que seria formada
nos moldes de entidade
europeia, busca defender
interesse das equipes
sul-americanas

Almir Leite
BRASÍLIA / ENVIADO ESPECIAL

Definido por Maradona como o
“cara a ser observado na Copa de
2014’’,Neymarmostroumaisuma
vez ontem que também é o “cara’’
foradecampo.Agradeceuoelogio
do argentino, mas discordou dele.
Mais uma vez encheu a bola de
Messi e Cristiano Ronaldo. Mas,
sobretudo, fez questão de enfati-
zar que a seleção brasileira não é
Neymar e mais dez, pois, se não
houver espírito de equipe, nin-
guém chega a lugar nenhum.

Em sua primeira entrevista em
territóriobrasileirodepoisqueco-
meçou a jogar de maneira efetiva
pelo Barcelona, ele disse não en-
tenderqueofatodeestarnaEuro-
pa e ter sido fundamental na con-
quistadeumtítulopelaseleçãoau-
menta sua responsabilidade na
equipe. “Mais responsabilidade
do que eu já tenho?’’, retrucou.
“Naseleçãotodostemosresponsa-
bilidadee temosde mantero nível
alto.FormamosumaequipenaCo-
pa das Confederações com todos
se ajudando.’’

Procurandoas palavras certas e
com os braços cruzados na maior
parte do tempo, Neymar encarou
22perguntasemcercade30minu-
tos com ar tranquilo, embora te-
nha economizado nos sorrisos.

“Maseunãomudei.Adiferença
é que minha vida lá está mais tran-
quila. Tenho tido mais liberdade

do que tinha aqui. É outra cultura,
outro idioma, que já estou falando
um pouco. Mas eu sou o mesmo.’’

Neymar mostroualguma con-
trariedade com algumas pergun-
tas.Umadelasfoisobreumesfor-
çodacomissãotécnicaedosjoga-
dores mais experientes para pro-
tegê-lo e diminuir a pressão so-
bre ele. “Essa proteção nunca
existiu. E futebol não é tênis que

só tem um cara. São 11 caras
em campo, mais os suplentes
e a comissão técnica. Todos
têm a sua responsabilidade e
issoforma uma equipe. Se não
tiver zagueiro dando carrinho
e tirando a bola do adversário,
não temos como vencer.’’

Neymar se disse “feliz e
honrado’’ com os elogios de
Maradona. Mas diz que o ar-
gentinoestáequivocadoaodi-
zer que ele não deve se tornar
um fisiculturista – referência
à intenção do Barça de fazê-lo
ganhar peso. “Tenho de me
sentir bem. Se tiver que ga-
nhar peso e massa e isso me
fizer bem, vou fazer.’’

Oscar machucado. O meia
torceu o tornozelo direito no
treino de ontem e passou a ser
dúvidaparaoamistosodeama-
nhãcomaAustrália,noEstádio
Mané Garrincha, em Brasília.

Felipão testou a equipe
com três volantes, com Rami-
res do lugar de Bernard – que
depois substituiu Oscar. E
também treinou com três vo-
lantes – Luiz Gustavo, Pauli-
nho e Ramires – e três atacan-
tes, Neymar, Jô e Pato.

O dia será cheio nas Eliminató-
rias de 2014. Serão 34 jogos nos
cinco continentes. A Argentina
pode se classificar para a Copa
do Brasil mesmo sem jogar.

Basta o Uruguai perder para o
Peru, hoje em Lima, para os ar-
gentinos carimbarem a vaga. A
Colômbia também pode se ga-
rantir. Para isso, precisa vencer
o Equador em casa e torcer para
o Uruguai não vencer o Peru e
para o Chile não vencer a Vene-
zuela, em Santiago.

Na Europa, pelo Grupo B, a
Itália pode colocar um pé no
Brasil se vencer a Bulgária em
Palermo. Líder do Grupo D, a
Holanda tem boas chances de
classificar-se hoje. Para isso,
tem de vencer a Estônia e torcer
para que a Hungria não derrote
a Romênia.

Na África, Gana e Zâmbia de-
cidem vaga na segunda fase. Na
Ásia, Jordânia e Usbequistão co-
meçam a repescagem e na Con-

cacaf, os Estados Unidos, líder
do torneio, enfrenta a Costa Ri-
ca, o México recebe Honduras e
o Panamá pega a Jamaica.

Briga pelo poder

● Allianz Park
Palmeiras
R$ 300 milhões - por 20 anos

● Emirates Stadium
Arsenal (ING)
R$ 413 milhões - por 15 anos

● Etihad Stadium
Manchester City (ING)
R$ 1,4 bilhão - por 10 anos

● Allianz Munique
Bayern e Munique 1860
R$ 272 milhões - por 15 anos

● Itaipava Fonte Nova
Salvador
R$ 100 milhões - por 10 anos

● Itaipava Pernambuco
Recife
R$ 100 milhões - por 10 anos

Arena do Corinthians já tem nome

Blogs. Almir Leite e
Robson Morelli

falam do estádio

NAMING RIGHTS
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esportes.estadao.com.br
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TABELA

Seleção brasileira

Nova marca. Estádio do Corinthians vai receber nome de uma companhia aérea dos árabes

VENDAS PARA
EMPRESAS 11 3347-7000 0800-0195566

GRANDE SÃO PAULO OUTRAS LOCALIDADES

As ofertas anunciadas terão validade em nossas lojas, na Internet e no Televendas. No caso de promoções que envolvam trocas, a apresentação de NF e outras similares terão validade apenas em nossas lojas. Garantimos o estoque de 40 unidades de cada produto ofertado na rede até o término desta promoção ou enquanto durarem nossos estoques. 
No Televendas, exclusivamente para a capital de São Paulo e Grande Rio de Janeiro, o frete é grátis para compras acima de R$ 250,00. Para os pedidos abaixo desse valor, o frete será por conta do cliente. Promoção para todos os tipos de mercadorias. Para vendas a prazo em cheque, com ou sem juros, somente com aprovação cadastral. Apresen-
tação de CPF, RG, referências pessoais, comprovantes de residência e de rendimentos para Pessoa Física. Para Pessoa Jurídica, acrescer CNPJ, documentos dos sócios, referências comerciais e bancárias. As parcelas mínimas em cheques são de R$ 30,00 cada. Não abrimos embalagens. SACK - Serviço de Atendimento ao Cliente Kalunga: 11 3346-9966
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Ofertas válidas até 8.9.2013 ou enquanto durarem nossos estoques.

Cartucho 21 HP
C9351AB, 7 ml, preto 
Cód. 798375

49,90
R$ à vista

ou em 3x sem juros
nos cartões

Impressora laser HP
Pro ePrint P1102W
Impressão em preto, ciclo de 
impressão de até 5.000 páginas
Cód. 314063 499,00

R$ à vista

ou em 6x sem juros
nos cartões

Almir Leite / BRASÍLIA
ENVIADO ESPECIAL

Emirates Arena ou Arena
Emirates. Assim vai se cha-
mar a Arena Corinthians, em
Itaquera, pelos próximos 20
anos. Em troca, a companhia
aérea com sede nos Emirados
Árabes Unidos vai depositar
nos cofres do clube do Par-
que São Jorge a quantia de R$
450 milhões. Isso equivale a
uma renda anual para o Co-
rinthians de R$ 22,5 milhões.

O contrato ainda não foi assi-
nado. E depende de um sim dos
comandantes da Emirates. A di-
retoria do Corinthians já de-
monstrou estar satisfeita com
os números apresentados. A de-
cisão está nas mãos dos xeques,
que comandam a empresa. Pou-
cos acreditam que o negócio
não seja assinado. A informa-
ção que o Estado apurou é de
que o contrato vai ser assinado,
de modo que a Emirates dará

seu nome ao estádio corintiano
na zona leste de São Paulo, e te-
rá outras ações dentro do com-
plexo esportivo.

Ocorre que a Emirates, mes-
mo assinando o contrato para
batizar o Estádio do Corin-
thians, terá de dividir a marca
com empresas de outras ativida-
des. A única exigência é que as
concorrentes ou parceiras den-
tro do Estádio do Corinthians
não sejam do mesmo ramo de
atividade, como companhias aé-
reas. Os camarotes VIP do Ita-
querão, que têm capacidade pa-
ra até 300 pessoas, por exem-
plo, serão negociados de manei-
ra independente.

O valor fechado com a Emira-
tes é pelo menos R$ 50 milhões
a mais do que o próprio Corin-
thians calculava receber quan-
do começou a estudar a possibi-
lidade de comercializar um no-
me para o estádio. Pesou tam-
bém a concorrência. Ambev e
Zurich Seguros estavam no pá-
reo, de acordo com informa-
ções do mercado.

A Emirates desenvolve uma
política agressiva de marketing
no Brasil não só por ter uma li-
nha entre São Paulo e Abu Dha-
bi, mas porque tem planos ambi-
ciosos no País num curto espa-

ço de tempo. Pesou ainda na op-
ção pela empresa árabe, além
do dinheiro oferecido, claro,
sua experiência na área. A com-
panhia aérea tem acordo de su-
cesso com o Arsenal, na Ingla-

terra. E, no ano passado, fechou
acordo com a prefeitura de Glas-
gow pelos naming rights de um
complexo esportivo na cidade,
cujo carro-chefe é um ginásio.

Os R$ 450 milhões por 20

anos de parceria são considera-
dos por analistas nesse incipien-
te mercado brasileiro um negó-
cio e tanto.

O ex-presidente do Corin-
thians, Andrés Sanchez, sem-

pre esteve à frente desse assun-
to. O dirigente, responsável pe-
lo estádio, havia prometido fa-
zer um negócio da China com
os direitos do nome da nova are-
na corintiana.

Parceiro. Neymar conquista
companheiros com empenho

Craque não aceita
o conceito de que a
seleção brasileira é ele e
mais dez, e valoriza ao
grupo a favor do time
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Text Box
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 6 set. 2013, Primeiro  Caderno, p. A23.




