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Palmeiras tem jogadores prontos, enquanto SP prioriza jovens da base 

Choque-Rei: Palmeiras e São Paulo
se enfrentam com elencos distintos
DA REPORTAGEM

Palmeiras e São Paulo 
disputarão mais um Cho-
que-Rei nesta quarta-feira 
(30), às 18h30, no Allianz 
Parque, em partida válida 
pela 29ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro. Um é vice-lí-
der da competição. O outro, 
quarto colocado. Realidades 
diferentes, objetivos diferen-
tes, mas, sobretudo, elencos 
bastante distintos.

Enquanto o Palmeiras 
aposta em jogadores pron-
tos, renomados e que pos-
sam acrescentar algo à equi-
pe a curto prazo, o São Paulo 
prefere adotar uma linha de 
gestão que prioriza os jovens 
revelados nas categorias de 
base, os mesclando com al-
guns poucos nomes mais 
experientes, reconhecidos 
internacionalmente.

Para se ter uma ideia, 
a média de idade do prová-
vel time titular do Palmeiras 
para o clássico desta quarta-
-feira é de 29 anos. Já a do São 
Paulo é de 26 anos. O Trico-
lor conta com quatro atletas 
com menos de 25 anos entre 
os 11 iniciais. O Verdão, por 
sua vez, não possui nenhum 
jogador com esta faixa de 
idade na equipe ideal.

Na atual temporada, 
a receita do São Paulo vem 
dando mais certo, apesar de 

o Palmeiras figurar acima 
na tabela e ter vencido um 
e empatado os outros três 
Choques-Rei. Com um time 
com muitos garotos vindos 
de Cotia e sem os medalhões 
que fazem parte do elenco 
neste segundo semestre, o 
Tricolor eliminou o Verdão 
na semifinal do Campeona-
to Paulista em pleno Allianz 
Parque, se classificando à de-
cisão nos pênaltis.

No jogo de volta da se-
mifinal do Paulistão entre 
Palmeiras e São Paulo, no 
Allianz Parque, o time trico-
lor era ainda mais jovem que 
o atual. 

A média de idade da 
equipe que empatou sem 
gols com os donos da casa 
era de 25 anos, já que nomes 
como Daniel Alves e Alexan-
dre Pato ainda não haviam 
desembarcado no Morumbi.

Nesta quarta, o Palmei-
ras terá a grande oportuni-
dade de mostrar que a ex-
periência de seus jogadores 
pode fazer a diferença diante 
de um adversário que usa e 
abusa da juventude. Resta 
saber como Mano Menezes 
e Fernando Diniz, que ainda 
estão iniciando suas respec-
tivas trajetórias no Verdão 
e no São Paulo, respectiva-
mente, prepararão seus joga-
dores para esperado clássico 
no Allianz Parque.
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Léo Silva, com 40 anos, está fazendo sua última temporada

Com contrato de empréstimo até o fim do ano, zagueiro 
tem futuro incerto 

COBRADO POR LESÕES

Grêmio prevê investimento de
R$ 1 mi no departamento médico

CORINTHIANS

Manoel vê últimos 10 jogos
como decisivos para ficar

REJUVENESCIMENTO

Atlético-MG terá 
trinca sem contrato 
no fim deste anoFoto: luCas ueBel

Equipamento mede a força na perna do jogador 

DA REPORTAGEM

O ano ainda não aca-
bou, mas o planejamento 
para 2020 já está em anda-
mento. Depois de visitar o 
Flamengo há cerca de três 
meses e como contrapartida 
aos recorrentes casos de le-
são no elenco, o Grêmio tem 
encaminhado para o próxi-
mo ano um investimento de 
R$ 1 milhão para o departa-
mento médico.

A ideia do clube é mo-
dernizar equipamentos nos 
setores de tratamento e re-
cuperação. O mesmo valor 
já foi aplicado em melhorias 
durante 2018, o que totaliza-
rá R$ 2 milhões na área.

Ainda nesta temporada, 
o clube adquiriu máquinas 
para as áreas de fisioterapia, 
fisiologia e médica. Um dos 
equipamentos de ondas de 
choque tem o objetivo de 
acelerar o tratamento de le-
sões dos atletas. Segundo o 
clube, é único no Rio Grande 
do Sul.

A área médica do clube 

DA REPORTAGEM

O Corinthians tem pela 
frente 10 partidas até o fim 
deste ano. Distante da briga 
pelo título brasileiro, o clu-
be mira uma vaga na Copa 
Libertadores de 2020 como 
principal objetivo. Já para o 
zagueiro Manoel há ainda 
mais em jogo. Esta reta final 
de temporada pode defi-
nir o futuro dele no Timão. 
Emprestado pelo Cruzeiro 
ao Corinthians, Manoel tem 
contrato só até dezembro 
e sua permanência para a 
próxima temporada é incer-
ta. O zagueiro acredita que 
um bom desempenho nes-
tes dez jogos restantes pode 
ser determinante para a sua 
contratação. “Claro (que são 
decisivos)! Já falei várias ve-
zes, me sinto feliz aqui. O 
grupo sabe que são dez jogos 
importantes, difíceis, temos 
que ir no limite para voltar a 
vencer e brigar pelo G4, que 
é nosso objetivo”, comentou 
o zagueiro, que alega ainda 
não ter tido nenhuma con-
versa com a diretoria alvine-

DA REPORTAGEM

Durante a maior en-
trevista do presidente do 
Atlético-MG, Sérgio Sette 
Câmara, desde que assu-
miu o time alvinegro, um 
dos destaques foi quando 
o mandatário falou sobre o 
rejuvenescimento do elen-
co para a próxima tempo-
rada como um dos objeti-
vos da diretoria. Com um 
elenco considerado muito 
experiente, o começo des-
sa queda na média de idade 
deverá acontecer já neste 
fim de ano, com a não re-
novação de contrato de al-
guns atletas.

Dos jogadores com 
mais idade, três ficam sem 
contrato após essa tem-
porada, sendo que dois já 
são quase certo que não 
permanecerão no clube: 
Leonardo Silva, 40 anos, e 
Elias, 34. 

O zagueiro termina 
seu contrato em dezembro 
e deve se aposentar, en-
quanto o meia, que já teve 
reuniões para renovação de 
contrato, não chegou a um 
acordo e, dificilmente, fi-

cará no Galo. O vínculo de 
Elias vai até o fim de janei-
ro.

Outro que tem contra-
to somente até o fim des-
ta temporada é o atacante 
Geuvânio. Contratado no 
início da temporada a custo 
zero, o atacante de 27 anos 
não se firmou no time titu-
lar com a camisa do Atléti-
co-MG.

O goleiro Wilson é ou-
tro que também fica sem 
contrato em dezembro, 
mas em uma situação um 
pouco diferente. Contra-
tado em situação de emer-
gência após as lesões de 
Victor e Michael e as con-
vocações de Cleiton para a 
seleção olímpica, ele não 
permanecerá, pois todos 
os goleiros deverão estar 
à disposição do treinador 
no início da próxima tem-
porada.Essas situações são 
as únicas pendências con-
tratuais que a diretoria do 
Atlético-MG terá para re-
solver até o início da pró-
xima temporada. Todos os 
outros jogadores do elenco 
têm contrato mais longo 
com o clube.

ganhou destaque depois da 
eliminação para o Flamengo, 
na semifinal da Libertadores. 
A torcida gremista cobrou o 
fato de o time carioca recu-
perar Arrascaeta e Rafinha 
em curto período, devido à 
gravidade das lesões, para o 
segundo jogo, no Maracanã.

Enquanto isso, Jean 
Pyerre sequer entrou em 
campo nos dois enfrenta-
mentos devido a uma lesão 
muscular na coxa direita. 
Luan, o substituto para a 
posição, não teve condições 
de atuar na segunda partida 
por conta de uma fratura no 
osso do pé direito. O Grêmio 
acabou eliminado com uma 
goleada por 5 a 0 no Rio de 
Janeiro.

Há três meses, o vice-
-presidente Marcos Herr-
mann e o médico Márcio 
Dornelles visitaram as ins-
talações do Flamengo para 
conhecer os equipamentos 
e processos do clube carioca. 
Também buscaram possibi-
lidades para alvos de inves-
timento.

gra sobre o tema. O contrato 
de Manoel não tem cláusula 
que determina o valor caso o 
Corinthians queira comprá-
-lo. Assim, será preciso nego-
ciar além do Cruzeiro com o 
Athletico-PR e o empresário 
Neco Cirne, que detém par-
tes dos direitos econômicos 
do defensor.

Parte da diretoria alvi-
negra defende a permanên-
cia do jogador, desde que 
por um valor baixo. As tra-
tativas devem começar da-
qui a aproximadamente um 
mês. Enquanto isso, Manoel 
tenta se focar nos jogos que 
restam. No primeiro com-
promisso, nesta quarta-feira, 
às 20h30, Manoel será titular 
mais uma vez. Recentemen-
te, o zagueiro perdeu posi-
ção no time, mas, segundo 
ele, isso aconteceu por um 
problema físico e não por 
opção do técnico Fábio Ca-
rille: “Eu fiquei fora do jogo 
contra o Goiás por causa de 
um desconforto muscular. 
Depois, já não podia jogar 
contra o Cruzeiro (por força 
de contrato)”.
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