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“Todos dependemos
do emprego,
mas não
sabemos ao
certo o que vai
acontecer”

70 atletas
do Audax serão
alojados em Osasco.
Enquanto os alojamentos
não ficam prontos, ficarão
hospedados em hotéis

70 jogadores
são selecionados anualmente
nas peneiras. Desde
2003, 30 mil atletas
fizeram os testes, de
acordo com o clube.

FUNCIONÁRIO DO AUDAX

Esportes

90 funcionários
tem o Audax de São Paulo.
Ainda não existe uma
definição sobre o número
que será aproveitado no
Grêmio Osasco

Nova dupla
Leandro (foto) formará
dupla com Vinícius
contra o Avaí. Pág. A19

DÚVIDA

ESTRUTURA

Clube da Grande São Paulo adquire o Audax, que conquistara em campo lugar na Série A-1 em 2014, e com isso põe a cidade na Primeira Divisão estadual

Futebol paulista

Funcionários do Audax não
sabem se serão mantidos

Nome oficial: Audax
São Paulo Esporte Clube

Fundação: 17/05/2004

Principais conquistas: vice-
campeão da Copa Paulista
(2012) e 3º lugar na Série A-2
(2013) - acesso para A-1

Revelações: Paulinho (Totte-
nham) e Vitinho (CSKA)

Nome oficial: Grêmio
Esportivo Osasco

Fundação: 17/12/2007

Principais conquistas:
acesso à Série B (2008), à Série
A-3 (2009) e à Série A-3 (2012)

Destaque: parceria com o
Braga, de Portugal, para
intercâmbio de atletas

Os jogadores, funcionários e
membros da comissão técnica
do Audax, clube que está sendo
adquirido pelo Grêmio Osasco,
ainda não sabem se continuarão
empregados nos próximos dias.

Funcionários do departamento
de futebol, que pedem para não
ser identificados, informam que
o clima é de apreensão e preocu-
paçãodesde que surgiram os pri-
meiros rumores da venda, ainda
no mês de junho. Ainda não hou-
ve um comunicado oficial da di-
retoria sobre as consequências
práticas da mudança.

“Todos nós dependemos do
emprego, mas não sabemos ao
certo o que vai acontecer. Esta-
mos sabendo das informações

pelos sites e pelos jornais”, diz
um dos 90 funcionários do clu-
be em São Paulo – a unidade do
Rio de Janeiro tem outras 60
pessoas na mesma situação.

Ontem as atividades no clube
correram normalmente. De-
pois da rodada da Copa Paulista
no domingo, quando o time em-
patou por 0 a 0 com o Taubaté,
os jogadores do time profissio-
nal tiveram folga. Os funcioná-
rios trabalharam normalmen-
te, mas apenas em atividades ad-

ministrativas.
Na sexta-feira o dia havia sido

de despedidas, com a saída da
equipe de marketing e da direto-
ria de futebol.

Como a equipe faz boa campa-
nha na Copa Paulista e está clas-
sificada para a fase final do tor-
neio, a comissão técnica tem a
esperança de ser mantida. Mas
não há certeza de nada. O clube
já está classificado para a Série
A-1 do Campeonato Paulista
em 2014. “A gente fica apreensi-
vo e ansioso. Não tem jeito”, diz
um colaborador do clube.

O Centro de Treinamento es-
tá voltado para a formação de
atletas. Possui quatro campos
de futebol, piscina aquecida pa-
ra recuperação física e treina-

mento e arquibancada para 900
pessoas. Ainda não está defini-
do como será utilizada a infraes-
trutura do clube, que chegou a
ser cotada como um dos possí-
veis locais de preparação para a

Copa do ano que vem.
A cada ano, um grupo de 70

jovens atletas era selecionado
em peneiras que desde 2003 re-
ceberam cerca de 30 mil candi-
datos, segundo o clube. Os joga-
dores são incentivados a finali-
zar o curso superior e aqueles
que não conseguiam se tornar
profissionais tinham a oportu-
nidade de trabalhar no Grupo
Pão de Açúcar. Muitos talentos
foram formados ali. O principal
deles é o volante Paulinho, titu-
lar de Felipão que está no inglês
Tottenham. Também passa-
ram pelo Audax o atacante Viti-
nho, hoje no CSKA, o zagueiro
Bruno Uvini, que está no Siena,
e o atacante Hyuri, nova sensa-
ção do Botafogo. / A.L e G.Jr.

Grêmio Osasco ‘compra’ vaga na elite
RAIO X

Futebol estadual já teve
outras trocas de sede

AUDAX

JF DIORIO/ESTADÃO
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Alessandro Lucchetti
Gonçalo Junior

O Grêmio Osasco, clube que
disputa a Segunda Divisão do
futebol paulista, está promo-
vendo um salto extraordiná-
rio para uma equipe que tem
apenas cinco anos de histó-
ria. Com a compra do Audax,
equipe que era dirigida pelo
Grupo Pão de Açúcar e que já
está classificada para a Série
A-1 do Campeonato Paulista
de 2014, Osasco estará na eli-
te paulista. A aquisição abran-
ge também o Audax Rio de Ja-
neiro.

“Vamos investir e competir
de igual para igual com os ou-
tros clubes. Será o nosso primei-
ro ano na elite e não vamos de-
cepcionar”, diz o presidente
Lindenberg Pessoa.

A negociação, cujos valores
não foram revelados, contou
com o apoio da prefeitura de
Osasco, que se comprometeu a
arcar com melhorias para o Es-

tádio Professor José Liberatti,
onde serão disputadas as parti-
das do Campeonato Paulista.

“Agente estava torcendo mui-
to para o time subir, porque
Osasco, com todo o seu porte,
nunca teve uma equipe na Pri-
meira Divisão. Chegamos a ter a
chance de subir este ano. Nos
últimos cinco jogos o time não
podia perder nenhum para su-
bir, e acabou perdendo todos”,
diz o prefeito Jorge Lapas (PT).

O nome da agremiação será
Grêmio Osasco Audax. A direto-
ria ainda não definiu como será
feito o aproveitamento dos joga-
dores do Audax – são quase 700
atletas no Rio e em São Paulo. A
estrutura não foi confirmada
(mais informações abaixo). Ape-
sardas indefinições, umdos líde-
res do grupo já está acertado.
Vampeta, pentacampeão em
2002, vai continuar como geren-
te de futebol do Osasco, cargo
que ocupa desde 2011. O executi-
vo Thiago Scuro, que fazia a fun-
ção no Audax, foi desligado.

Reforma. O homem forte que
conduziu a negociação é o ban-
queiro Mário Teixeira, conse-
lheiro do Bradesco. O banco,
cuja sede está localizada na Ci-
dade de Deus, em Osasco, já in-
vestiu no José Liberatti, pagan-
do pela cobertura das arquiban-
cadas.

Além disso, Teixeira fez uma
lista dos investimentos que ca-

beriam à prefeitura, e Lapas con-
cordou. Os cofres municipais
arcarão com a reforma do CT e
construção de alojamentos pa-
ra 70 atletas, pintura e ilumina-
ção da área externa do estádio,
ônibus para transporte da dele-
gação e segurança.

Por isso, os valores da nego-
ciação ainda não foram defini-
dos, porque dependem do con-

junto de reformas.
Em dois meses, segundo La-

pas, deverá ser inaugurado o sis-
tema de iluminação, projeto to-
cado em parceria com a Eletro-
paulo. “Por causa da falta de luz
o time tinha de jogar à tarde.
Mesmo assim, conseguia atrair
de dois mil a três mil torcedores
em dias de semana. Osasco gos-
ta muito de esporte. O vôlei
atrai uns cinco mil torcedores,
imagine o futebol”, diz Lapas.

Osasco não está de olho ape-
nas nas fronteiras estaduais do
futebol. No ano passado o clube
firmou um convênio com o Bra-
ga, a terceira força do futebol
português, que possibilitará o
intercâmbio de atletas entre os
dois clubes.

Disputa. A venda do Audax pa-
ra Osasco está inserida em uma
disputa comercial: o conflito en-
tre o empresário Abílio Diniz e
o Casino, grupo francês que con-
trola o Pão de Açúcar desde
2012. Com o acordo para a saída

de Diniz da presidência da em-
presa, no início do mês de se-
tembro, os europeus decidiram
encerrar as atividades das duas
unidades do Audax.

Cálculos da empresa mos-
tram que seriam necessários R$
30 milhões para manter as duas
unidades, quantia considerada
elevada pelos franceses.

Salto. A mudança representa
um grande salto para os jogado-
res do Osasco, que participam
da Copa Paulista e estavam se
preparando para a disputa da Sé-
rie A-2 em 2014.

“Nós estávamos nos prepa-
rando para a Série A-2 do Cam-
peonato Paulista e agora vamos
jogar a A-1. É um sonho que está
sendo realizado”, conta o técni-
co Sérgio Roberto da Silva, o Ser-
ginho, que, curiosamente, tra-
balhou nove anos exatamente
no Audax. Os planos do técnico
já estão traçados. “Queremos
nos manter na elite e disputar a
Série D do Brasileiro.”

Indefinição. O Centro de Treinamento do Audax, na zona sul de São Paulo, foi projetado para a formação de atletas; com a venda do clube, não está definido como a estrutura será utilizada

Clima no clube é de
apreensão diante das
informações sobre
a venda para o
Grêmio Osasco

Itinerante. O
Guaratinguetá
já defendeu
Americana
antes de voltar
a representar e
a usar o nome
da cidade do
Vale do Paraíba

A manobra do Grêmio Osasco,
que ascende à principal divisão
do futebol paulista graças a
uma jogada no campo financei-
ro, vai beneficiar a diminuta tor-
cida do time da Grande São Pau-
lo, que receberá times da elite
estadual no Estádio Professor

José Liberatti, pertencente à
prefeitura. Outras cidades já vi-
venciaram esse fenômeno dos
novos tempos do futebol.

Em 2010, Presidente Pruden-
te “ganhou” uma equipe na Sé-
rie A do Campeonato Brasilei-
ro. Era o Grêmio Barueri, que se

transformou em Grêmio Pru-
dente devido a divergências do
clube com a prefeitura do muni-
cípio que o apoiava.

Em 2011, depois de cair para a
Série B do Brasileiro e para a A-2
do Paulista, a equipe curiosa-
mente foi vendida para um gru-
po de empresários de Barueri e
retornou à sua cidade natal.

O Guaratinguetá, fundado
em 1998, teve trajetória seme-
lhante. Em outubro de 2010, o
clube pediu apoio financeiro à

prefeitura da cidade do Vale do
Paraíba. Não houve acordo e o
Guará se mudou para America-
na, tendo como diretor de fute-
bol o ex-treinador de vôlei Ri-
cardo Navajas. O treinador era
Edinho, ídolo do Fluminense e
zagueiro titular da seleção brasi-
leira na Copa de 1986. O Ameri-
cana chegou a liderar o Paulista
de 2011. No final daquele ano,
insatisfeito por dividir o Décio
Vitta com o Rio Branco, voltou
a Guaratinguetá. / A.L e G.Jr.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A18.




