
N em Messi, nem
Neymar e nem
mesmo o galês
Gareth Bale, re-

cém-contratado pelo Real
Madrid pela fábula de € 100
milhões. O jogador mais
bem pago do mundo deve
ser por bom tempoCristiano
Ronaldo. Depois de meses
de especulação sobre sua
permanência no Real Ma-
drid, o craque português as-
sinou ontemnovo contrato e
estendeu sua permanência
no clube espanhol por mais
três temporadas. O camisa 7
vai receber por ano € 17 mi-
lhões líquidos, livres de im-
postos, o equivalente a R$ 51
milhões. Isso quer dizer que,
a cada semana, Cristiano
aumentará sua fortuna em
cerca de R$ 1 milhão.
Em 2018, quando se en-

cerrará o novo contrato, o
jogador terá recebido € 85
milhões (R$ 257 milhões).
Quase o mesmo valor pago

pelo Real Madrid para contra-
tá-lo, em 2009 (€ 91 milhões).
— Estou muito feliz. É um

dia muito especial, e eu vou
continuar a dar o máximo por
esta camisa. Na vida, há outras
coisas mais importantes do
que o dinheiro, que não era a
prioridade. Estar em Madri é
estar no topo—disse o atacan-
te, de 28 anos, em entrevista
coletiva no clube.
O Real Madrid não divulgou

o novo salário do astro, mas os
valores acabaram vazando na
imprensa espanhola. Cristiano
Ronaldo disse que nunca pen-
sou em deixar o clube, apesar
das especulações em torno de
uma possível transferência pa-
ra o Manchester United ou pa-
ra o Paris Saint-Germain.
— Nunca pensei em sair do

Real Madrid. Estou em casa, e
isso é o mais importante. A re-
novação foi um processo de-
morado, mas com final feliz.
Eu dei a palavra de que queria
continuar no clube.Oqueque-

ria era ficar aqui, no melhor
clube do mundo. O Real Ma-
drid é a minha cara — afirmou
o português.
Sobre o Manchester United,

especificamente, o português
se disse grato ao clube inglês,
mas garantiu que nadamais há
do que gratidão:
— Foi um clube que me deu

muito, mas faz parte do passa-
do.Opresente é oRealMadrid.
Respeito todos os clubes que
demonstraram interesse por
mim, mas pretendo ficar aqui.
Quem sabe até o fim da carrei-
ra? — disse.

DEPOIS DA ESTREIA DE BALE
Oanúncio do novo contrato foi
feito um dia depois da estreia
de Bale, o badalado reforço do
Real. O clube convocou toda a
imprensa para acompanhar a
assinatura. Cristianonãoultra-
passou apenas Messi, que re-
cebe por temporada € 16 mi-
lhões. Para trás também ficou
o sueco Ibrahimovic, que ga-

nha € 14,5 milhões. À sua
frente ainda estaria hoje Sa-
muel Eto’o, que recebia € 20
milhões noAnzhi,mas o ca-
maronês aceitou reduzir
seus salários para poder as-
sinar com o Chelsea. Cristi-
ano insistiu que não ficou
no Real por dinheiro:
— Não foi apenas dinhei-

ro. Isso foi o segundo ou ter-
ceiro fator. Foi por um pro-
jeto de vida — afirmou.
Na longa entrevista coleti-

va, raridade em sua rotina
noReal, Cristiano ficou des-
confortável com uma per-
gunta sobre sua suposta
tristeza na temporada pas-
sada. A razão seria uma in-
satisfação por não se sentir
prestigiado no clube.
— Todos temos dias bons

e dias ruins. É normal. Não
sou perfeito, cometo erros
como todos. Passou. Agora,
o momento é bom. Quero
continuar aqui por muitos
anos e dar o meu melhor. l

Cristiano Ronaldo agora é o
mais bem pago domundo

Craque português renova com Real Madrid, passa a receber € 17 milhões (R$ 51 milhões) líquidos por
ano e deixa para trás Messi e Ibrahimovic. Fortuna equivale a cerca de R$ 1 milhão por semana

PAUL WHITE/AP

Traje de gala. Cristiano Ronaldo vestiu terno e gravata em pleno domingo para assinar seu novo contrato com Real Madrid: cerca de R$ 140 mil por dia
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Leandro Visotto comanda a
vitória do RJX na Superliga
Após 14 anos fora do
Rio, reforço é eleito o
melhor em quadra
diante do Maringá

Atual campeão do torneio, o
RJX/Tijuca estreou com vitória
na nova temporada da Superli-
ga Masculina de Vôlei. Por 3
sets a 1, com parciais de 22/20,
19/21, 21/16 e 21/14, a equipe
carioca apostou no saque e no
bloqueio para ganhar doModa
Maringá (PR), anteontem, no
ginásio do Tijuca Tênis Clube.
DestaqueparaoopostoLean-

dro Visotto, que foi eleito o me-
lhor em quadra, além de ter si-
do o quemais pontuou, com 20
acertos. Principal reforço da
equipe para a temporada, o ca-
rioca comemorou o seu retorno
ao vôlei do Rio, após 14 anos:
— Joguei muito aqui quando

era pequeno, ainda pelo Fla-

mengo. E, hoje, até o meu avô,
de 75 anos, veio me ver. Sabía-
mos que seria uma estreia ner-
vosa, contra uma equipe com
muitos jogadores experientes.
Fizemos apenas um amistoso,
enquanto o Maringá já treina-
va desde junho.
O início da luta pelo bicam-

peonato agradou ao técnico
Marcelo Fronckowiack:
—Temos que evoluir,mas foi

uma boa estreia. O saque e o
bloqueio foram interessantes.
Opróximo jogodoRJX será fo-

ra de casa, no próximo sábado,
às 18h, contra oMontes Claros.
Outros jogos: o Cruzeiro/Sa-

da venceu o Montes Claros
(21/17, 21/18 e 21/19); o Tau-
baté perdeu em casa para o Se-
si/SP (21/14, 21/16 e 21/14); o
Vôlei Brasil bateu o São Ber-
nardo (21/11, 21/14 e 21/16),
fora de casa; e o Canoas supe-
rou o Voltaço (21/16, 21/19,
19/21 e 21/19). l

VÔLEI

Brasil fora da elite da
Copa Davis em 2014
Equipe perde para a
Alemanha, fora de casa,
e vai disputar o Zonal
Americano ano que vem
-NEU-ULM, ALEMANHA- O Brasil não
resistiu ao favoritismo alemão
e estará fora da elite da Copa
Davis em 2014. Ontem, no
quarto jogo contra a Alema-
nha, em Neu-Ulm, o time co-
mandado por João Zwetsch
deu adeus ao Grupo Mundial
(primeira divisão) com a der-
rota de Thomaz Bellucci para
Daniel Brands por 6/4, 6/2 e
6/3. Ano que vem, o país dis-
putará o Zonal Americano,
uma espécie de segundona.
— Desperdicei muitas chan-

ces que, no primeiro set, talvez
pudessem ter feito a diferença.
Ele jogou bem, estava agressi-
vo. Muitas vezes, ele não me
deu tempo para jogar. Acho
que esse foi omérito dele— la-
mentou Bellucci, que jogou no
sacrifício, já que está com uma
tendinite no ombro direito.
Já com o confronto definido,

Rogério Dutra Silva foi supera-
do por Florian Mayer por du-
plo 6/4. Em cinco jogos contra
os alemães, a única vitória bra-
sileira tinha acontecido no sá-
bado, nas duplas, comMarcelo
Melo e Bruno Soares.
— Agora vamos trabalhar

duro, para tentar voltar ao
Grupo Mundial no ano que

vem. O importante é que todas
as vezes em que se compete,
que se vempara umaCopaDa-
vis, os jogadores têm uma doa-
ção muito grande. Eventual-
mente, quando se perde ou se
ganha, faz parte do esporte —
disse João Zwetsch.
Na próxima quarta-feira, a

Federação Internacional de
Tênis (ITF, da sigla em inglês)
sorteará os confrontos do Gru-
po Mundial e dos zonais da
Copa Davis-2014. Brasil, Co-
lômbia, Equador, República
Dominicana, Uruguai e o ven-
cedor entre El Salvador e Vene-
zuela vão disputar, no próximo
ano, duas vagas na repesca-
gem na elite da competição.

SÉRVIA NA FINAL
Pelas semifinais da Davis, em
Belgrado, Janko Tipsarevic foi o
herói da classificação sérvia à
decisão. O número 23 do mun-
do derrotou, no quinto e decisi-
vo jogo do confronto contra os
canadenses, Vasek Pospisil por
7/6 (7/3), 6/2 e 7/6 (8/6). Mo-
mentos antes, o líder do
ranking, Novak Djokovic, em-
patara a semifinal, ao bater Mi-
los Raonic: 7/6 (7/1), 6/2 e 6/2.
De 15 a 17 de novembro, os

sérvios (campeões em 2010)
vão decidir, em casa, a Davis
contra a República Tcheca,
que, em Praga, fechara o con-
fronto contra a Argentina (aca-
bou 3 a 2). Os tchecos são os
atuais campeões. l

TÊNIS
FELIX KAESTLE/AFP

Queda. Bellucci perdeu para Daniel Brands e país volta ao Zonal Americano
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 16 set 2013, Esportes, p. 6.




