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Mano será apresentado
logo após o Brasileiro

Gilson Kleina recusa
proposta do Palmeiras

Ciro Campos

Gilson Kleina recusou ontem a
proposta de renovação de con-
trato apresentada pela direto-
ria do Palmeiras na última sema-
na. Pela proposta, o treinador
teria o salário reduzido em 30%
e compensaria a diferença com
prêmios por resultados.

O técnico rejeitou essa oferta
porque esperava se sentir mais
reconhecido no clube pelo tra-
balho realizado. Kleina está no
cargo desde setembro de 2012
e, após ter sido rebaixado no
Campeonato Brasileiro, condu-
ziu o time ao título da Série B
desta temporada.

As conversas deverão conti-
nuar até o fim desta semana,
quando se espera que o assunto
seja resolvido. Kleina tem mos-
trado tranquilidade por consi-
derar que, caso não se acerte
com o Palmeiras, receberá pro-
postas de outros clubes. O Cori-
tiba já chegou a sondá-lo para o
ano que vem.

Para reforçar o time e não gas-
tar muito, o Palmeiras estuda
apresentar aos jogadores con-
tratos de produtividade nos
moldes do oferecido a Kleina. A
ideia é ter salários mais baixos e
vincular acréscimos nos venci-
mentos mensais ao rendimen-
to em campo.

A ideia ainda é embrionária e
foi apresentada pelo presidente
Paulo Nobre. Ontem, durante
encontro com jornalistas na
Academia de Futebol, o dirigen-
te explicou que a proposta é
uma tentativa de manter o elen-
co motivado a se empenhar
mais para garantir resultados e,
consequentemente, bônus nos
pagamentos.

A intenção é que essa novida-
de seja utilizada apenas com jo-
gadores recém-chegados ou
que estejam discutindo a reno-
vação de contrato. O clube ain-
da não calculou o impacto finan-
ceiro da ideia, nem disse se te-
me algum tipo de resistência à
iniciativa por parte dos jogado-
res desejados.

A equipe alviverde só voltará
aos treinos amanhã. O próximo
compromisso do time será con-
tra a Chapecoense, fora de casa.

Futebol paulista

Sanches Filho / SANTOS

O Santos não tem mais Neymar
e está fora da Libertadores de
2014, mas o quadro não é tão
desesperador quanto parece.
Pelo menos não na visão do no-
vo gerente de marketing, o pu-
blicitário Fernando Montanha.
Depois de renovar os contratos
menores de patrocínio, Monta-
nha prevê que antes do fim do
ano o clube vai acertar com uma
empresa para estampar a marca
nas costas e no peito da camisa
do time na temporada de 2014.

“Há algumas empresas inte-
ressadas e espero assinar o con-
trato até o fim de dezembro”,
afirmou o diretor. Embora não
informe o número de empresas
com as quais negocia, nem o va-
lor pedido, o dirigente admite
que as tratativas levam em con-
ta a nova realidade do time.

O último patrocinador mas-
ter do Santos foi o Banco BMG,
que, além de ter sido parceiro
do clube na contratação de
Montillo, por R$ 16 milhões,
pretendia continuar na camisa,
mas não concordou em pagar
os R$ 25 milhões anuais que o
clube pediu para renovar.

Dificilmente o novo patroci-
nador da camisa será outro ban-
co, como a Caixa Econômica Fe-
deral. A estratégia do marke-
ting foi buscar concorrentes
dos patrocinadores da seleção
brasileira e da Copa de 2014. De
acordo com Montanha, o que

tem facilitado as negociações é
a certeza do retorno. “Basta
lembrar o sucesso obtido pelos
últimos patrocinadores do San-
tos. Além disso, o mercado sabe
que se trata de uma marca forte

e com baixa rejeição.” A explica-
ção para o Santos não conseguir
patrocinadores pontuais, se-
gundo o dirigente, é que os jo-
gos do time não são exibidos pe-
la tevê aberta.

Patrocínio anima o Santos

P ara quem sentia falta de uma
pimenta para o final deste
campeonato insosso, ei-la

que chega, ameaçando, pelo exces-
so, desandar de vez o sabor do pra-
to. Refiro-me, claro, à agora já famo-
sa frase de Júlio Baptista, do Cruzei-
ro, ao zagueiro vascaíno Cris: “Faz
logo outro gol, pô”. Pela leitura la-
bial, a frase é inequívoca. As inter-
pretações são múltiplas. O próprio
Júlio Baptista já declarou em uma
rede social sua total inocência no
caso. Jamais participaria de um es-
quema de facilitação de resultado
em favor do Vasco. Acredito nele.

Todos acreditam, porque é um óti-
mo rapaz. Acontece que os clubes

que se julgam eventualmente prejudi-
cados, como Fluminense e Portugue-
sa, prometem não deixar barato. O pró-
prio STJD já declarou estar atento ao
caso. É mesmo grave? Ou estaria sen-
do armada uma tempestade em copo
d’água por pura falta de assunto?

Há duas maneiras, pelo menos, de
ver a questão. Por um lado, podería-
mos dizer que Júlio Baptista perdeu
uma excelente oportunidade para ca-
lar a boca, o que evitaria toda essa polê-
mica, talvez estéril. Por outro lado, nós
mesmos, e certamente a torcida, te-
mos nos queixado de que os jogadores
cada vez mais perdem a espontaneida-
de em suas declarações e em seu com-
portamento, tanto fora como dentro

de campo. Cada vez mais sentem-se
dependentes dos conselhos dos media
trainers, os especialistas que os ensi-
nam a dar entrevistas incolores e falar
de maneira anódina, de modo a não
comprometê-los em nada. Numa épo-

ca em que imagem é dinheiro, preservá-
la é ótimo investimento. Por isso, as
frases que dizem são cada vez mais cha-
tas e os comportamentos para o públi-
co, mais previsíveis. Tanto assim que
os cronistas, e o distinto público, vi-

bram quando algum boleiro dá sinal de
vida e exibe algum comportamento
menos condicionado pelo mercado.

O caso poderia também ser tratado
como mera história de boleiros. O pró-
prio Cris admite ter pedido ao adversá-
rio que “amaciasse”. Afinal, o Cruzeiro
já ganhou o ano. Levantou a taça e en-
contra-se, espiritualmente, em férias.
Já para o Vasco, o jogo era vital. Signifi-
cava descer de vez ou ainda ter chan-
ces de permanecer na elite. Nada me-
nos. Júlio Baptista respondeu a Cris
dessa maneira, o que gerou o caso. Mas
aí é que entra toda a questão: devemos
tomar sua declaração ao pé da letra?
Literalmente? Ou deveríamos nela ver
uma ironia, ou mesmo um sarcasmo,
saído no calor de um jogo, mesmo que
não decisivo para um dos adversários.

Porque uma coisa é dizer “vai lá e
marca outro gol”, como se fosse um
convite para ser levado a sério. Como
se dissesse: vai lá que a casa é sua. E
outra é a mesma frase, dita em outro
tom, que poderia ser traduzida assim:
“Vocês não querem se livrar do rebaixa-
mento? Ora, tentem fazer sua parte, se
forem capazes e competentes para is-
so”. O jeito como falamos uma frase,
como a colocamos no contexto, nossa

entonação, a expressão facial e os
gestos que a acompanham determi-
nam seu sentido, que pode ser opos-
to ao literal. Na vida prática todos
sabemos disso. Sabemos usar a lin-
guagem, sem nos darmos conta.

Isso não significa que não haja
mal-entendidos. A pessoa fala com
certa intenção e a outra percebe de
maneira diferente. Muita briga já
aconteceu por causa dessa dissinto-
nia entre emissor e receptor. Muito
casal já se separou. E, claro, algumas
guerras aconteceram porque al-
guém falou alguma coisa em deter-
minado momento e a outra parte,
exasperada, entendeu conforme o
seu fígado. Daí o cuidado com que
homens públicos bem sucedidos
costumam utilizar o vernáculo. Sa-
bem que tudo o que dizem poderá
ser usado contra eles, ou produzir
efeito diferente do que pretendiam.

Isso acontece também no fute-
bol, como no caso do Júlio Baptista
e do Cris. Como é difícil, senão im-
possível, saber o que ele realmente
“quis” dizer, só nos resta acreditar
em sua palavra. Mas confiança no
próximo é a mercadoria mais rara
hoje em dia, é ou não é?
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PALMEIRAS. LEIA MAIS
NOTÍCIAS DO CLUBE NO
estadao.com.br/e/palmeiras

LUIZ
ZANIN

Vítor Marques

O Corinthians já trabalha
com uma data para apresen-
tar Mano Menezes. A ideia é
que ele dê sua primeira entre-
vista coletiva como técnico
da equipe logo após a última
rodada do Brasileirão.

O time jogará no dia 8 de de-
zembro, fora de casa, contra o
Náutico, e dois dias depois Ma-
no seria apresentado no CT Joa-
quim Grava. A confirmação de
que ele é o novo treinador pode-
rá ser feita já na próxima sema-
na, no site do clube.

Até ontem, a diretoria conti-

nuava negando que Mano será o
sucessor de Tite. Um dos moti-
vos é que ele ainda não assinou
contrato porque está viajando.

A diretoria gostaria de apre-
sentá-lo antes do Natal, como
na sua primeira passagem pelo
clube – em 2007, Mano assumiu
o time logo após o rebaixamen-
to para começar o processo de
reformulação do elenco.

Depois da confirmação de
Mano, surgirá a lista de dispen-
sas, contendo os nomes dos jo-
gadores que não defenderão o
Corinthians no ano que vem.

O contrato de Maldonado
não será renovado. Ibson, Dani-
lo, Douglas e até mesmo Emer-
son Sheik são considerados
moedas de troca. Se surgir uma
proposta oficial de um clube de

fora, Alexandre Pato deverá
ser vendido. A palavra de Ma-
no Menezes, no entanto, po-
derá ser decisiva na perma-
nência do atacante.

Com o aval de Mano, a dire-
toria está atrás de um lateral-
direito, um meia e dois ata-
cantes – um veloz, com as ca-
racterísticas de Willian, do
Cruzeiro, e um centroavante
para a reserva de Guerrero.

Após a derrota para o Fla-
mengo, pelo Campeonato
Brasileiro, o time voltará a
campo no próximo sábado,
contra o Internacional, no
Pacaembu. Será o último jo-
go de Tite diante da Fiel.

A “despedida” do treina-
dor motivou uma busca por
ingressos maior do que a es-
perada (14 mil ingressos já
vendidos), uma vez que o ti-
me não tem mais aspirações
no campeonato.

Estádio. O ex-presidente
Andrés Sanchez adiou a via-
gem que faria ontem aos Emi-
rados Árabes Unidos para ne-
gociar, por R$ 400 milhões,
os naming rights do Itaque-
rão, estádio que está sendo
construído pelo clube e que
será usado na Copa do Mun-
do. Ele embarcaria rumo a
Abu Dabi e retornaria no sá-
bado. O negócio, contudo,
continua em pé.

Frase de Júlio Baptista
tempera o desfecho de
um campeonato insosso

CORINTHIANS. LEIA
MAIS NOTÍCIAS NO
estadao.com.br/e/corinthians

SANTOS. LEIA MAIS
NOTÍCIAS DO CLUBE NO
estadao.com.br/e/santosfc

Mudanças. Com a chegada de Mano, haverá dispensas

A pimenta que faltava

Diretoria trabalha com a
data de 10 de dezembro
para que ele dê sua
primeira entrevista como
novo técnico da equipe

De  acordo com Estatuto Social os artigos  50, alíneas “d” e “e”;  57; 
64  alínea “j” incisos “i” e “iv”; 81  parágrafo 1º e 82; combinados 
com o Regimento Interno através dos artigos 20 alíneas “a”,“o” e 
`”q”; 31 alíneas “a” e “i”; 79 alínea “a”; 79 parágrafos 1º, 2 º e 3 º; 83; 
83 parágrafo 1º, 93 parágrafos 1º, 2 º, 3 º e 4 º; 102; 129; 149 alínea 
“e” ;150 alíneas “a”, “b” e “c”; e 170,  fica convocado o Conselho 
Deliberativo do SANTOS FUTEBOL CLUBE  para reunir-se em 
Sessão Ordinária, HOJE, 26 de novembro de 2013, à Rua 
Princesa Isabel, s/nº, 1º andar no salão Vidal Behor  Sion, nesta 
cidade, em 1ª convocação às 19h15min  com a presença mínima 
de um terço de seus membros e, em 2ª convocação às 19h30min, 
com qualquer número, com o fim de apreciar a seguinte:

a)Leitura, discussão e votação da ata da reunião de 29 de outubro 
de 2013;
b)Leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior;
c)Comunicações da Mesa;
d)Apreciação, discussão e votação da solicitação de 
Suplementação Orçamentária para o corrente exercício;
e)Apreciação, discussão e votação da Proposta Orçamentária 
para o exercício de 2014;
f)Assuntos de Interesse do Clube com a presença do Comitê de 
Gestão

Notas: 
1.Documentos referente aos itens "d" e “e”  da Ordem do Dia, 
estão à disposição dos senhores conselheiros na Secretaria do 
CD;
2.Livro de presença: Encerramento às 20h30min.

ORDEM DO DIA

PAULO SCHIFF

Presidente

Santos, 26 de novembro de 2013

CONSELHO DELIBERATIVO

Santos Futebol Clube

●✽ luiz.zanin@estadao.com

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. A21.
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