
Laudo reconhece
riscos no Inamar;
especialista fala
em imprudências
Estádio de Diadema não tem para-raios
suficientes; caso na Copinha poderia ser fatal
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O raio que atingiu o Está-
dio do Inamar durante o jogo
entre Água Santa x Atlético-
MG, pela terceira fase da Co-
pa São Paulo de Futebol Jú-
nior, na segunda-feira, pode-
ria ter sido fatal. Na ocasião,
dois jogadores (o zagueiro
Henrique, do Netuno, e o go-
leiro Matheus Mendes, do Ga-
lo) sentiram mal-estar após o
impacto, mas se a descarga
elétrica tivesse caído em cam-
po, tragédia poderia ter acon-
tecido em Diadema. Isso por-
que a praça esportiva não con-
ta com para-raios em todo
seu entorno – apenas atrás
dos setores 1 e 4 de arquiban-
cadas, segundo laudo de enge-
nharia (aprovado com restri-
ções), disponível no site da Fe-
deração Paulista de Futebol.

A pedido do Diário, o coor-
denador do grupo de eletrici-
dade atmosférica do Inpe (Ins-
tituto Nacional de Pesquisas
Espaciais), Osmar Pinto Jú-
nior, analisou o documento e
observou falhas. “Em estádio

como este, ter para-raios ape-
nas de um lado é fora dos pa-
drões esperados, então o risco
é maior. Por aí (laudo) a gente
vê situação inadequada. Deve-
ria haver dos quatro lados do
estádio”, declarou.

“Mesmo em estádios onde
há arquibancada em todo o re-
dor ou torres de iluminação
com para-raios, os jogadores
que estão no centro correm ris-
co. Os para-raios, apesar de
grande invenção, não prote-
gem 100%. Dependendo da al-
tura e da posição, varia entre
95%, 98%, nunca 100%”, ex-
plicou. “Não posso dizer que
está ilegal, porque uma coisa é
aquilo que é exigido. Mas o le-
gal e o correto são diferentes e
não está correto”, continuou.

Aliás, ainda segundo o espe-
cialista, a imprudência tam-
bém envolve o árbitro da parti-
da, que deveria tê-la interrom-
pido antes. “A recomendação
é que interrompa de imediato
e aguarde melhorar as condi-
ções. Nunca continuar o jogo
numa situação como aquela.”

Os engenheiros que assi-
nam o laudo – com validade

de dois anos a partir de 8 de
novembro de 2017 –, Ansel
Lancman e Ismael Mendonça
Rezende, solicitaram “adequa-
ção ao SPDA (Sistema de Prote-
ção contra Descargas Atmosféri-
cas)”, considerando um grau
de risco “regular” e pedindo co-
mo providências de “aterra-

mento junto aos setores 2 (ar-
quibancada desativada) e 3
(ao lado das cabines de impren-
sa e camarotes)” em até 60
dias. Ou seja, o prazo expirou
há um ano.

A diretoria do Água Santa
não atendeu ou respondeu aos
contatos da equipe de reporta-

gem. A partir do fim de sema-
na, o Inamar será palco dos jo-
gos do Netuno na Série A-2.

OUTROS ESTÁDIOS
O Anacleto Campanella, de

responsabilidade do São Cae-
tano, tem para-raios ao redor
de todo o campo e a estrutura
foi laudada “em boas condi-
ções”. No 1º de Maio, que tam-
bém conta com estruturas em
volta do estádio, teve de arru-
mar as hastes no mês passado,
aterrá-las e testá-las para novo
laudo (o São Bernardo FC afir-
ma ter gastado R$ 9.000 com
a obra). O Bruno Daniel, em
Santo André, tem para-raios
novos em cima das quatro tor-
res de iluminação. O Baetão,
por fim, palco dos jogos do EC
São Bernardo na Série A-3,
tem aterramento dos postes
que sustentam os refletores,
mas não conta especificamen-
te com para-raios. Ainda as-
sim, teve laudo aprovado e es-
tá liberado para jogos.

1º DE MAIO. Para-raios ficam sobre as quatro torres de iluminação

INAMAR. Estádio de Diadema tem para-raios em apenas dois dos quatro setores ao redor do campo

O São Paulo confirmou o fa-
voritismo, fez 3 a 0 no Miras-
sol, em Araraquara, e está nas
quartas de final da Copa São
Paulo. Já em Capivari, o Pal-
meiras caiu contra o Figueiren-
se, perdeu por 2 a 1 e continua
sem títulos do torneio.

Também ontem, o Cruzeiro
não tomou conhecimento do
Rio Preto e goleou por 6 a 0, en-

quanto o Guarani passou pelo
Botafogo por 1 a 0.

Hoje serão conhecidos os ou-
tros quadrifinalistas. Destaque
para duelo entre Corinthians e
Visão Celeste-RN, que jogam às
21h30, em Barueri. Os outros
duelos do dia são Atlético-MG
x Volta Redonda (15h), Grê-
mio x Audax (17h15) e Coriti-
ba x Vasco (19h30). da Redação

O meia-atacante Soteldo, 21
anos, foi apresentado como
primeiro reforço para 2019 e
se disse honrado por atuar
no clube de Pelé e Neymar.

RODADA

São Paulo avança, Palmeiras
cai e Corinthians joga hoje
Tricolor goleia o Mirassol, enquanto Verdão não
resiste ao Figueirense; Timão pega Visão Celeste

POR CINCOMESES

São Paulo fecha
empréstimo de
Lucas Perri ao
Crystal Palace

A diretoria do EC São Ber-
nardo reconheceu o feito do ti-
me na Copa São Paulo – igua-
lou a melhor marca, de 1991,
ao chegar à segunda fase – e
promoveu nove atletas para a
equipe profissional. Os jogado-
res vão integrar o grupo que
vai disputar a Série A-3 do Pau-
lista, na qual o Cachorrão es-
treia domingo, contra o Capi-
variano, às 10h, no Baetão.

A lista conta com o goleiro
Gabriel, o zagueiro Luís Pheli-
pe, os laterais Zé Augusto e Pe-

dro, os volantes Dudu e Murilo
e os atacantes Fabinho, Bruno
e Carlos, este último se recupe-
ra de lesão no joelho direito.

Sargentim explicou como
foi realizada a análise. “Acom-
panhei os treinos do técnico
Galego, assisti a jogos da Copa
São Paulo. Vejo potencial no
grupo todo, em especial nesses
meninos que a gente subiu. Is-
so é para eles poderem treinar
e amadurecer com a gente e,
quem sabe, nos ajudar na A-3”,
comentou. da Redação

EX-SANTO ANDRÉ

Verdão anuncia
contratação de
Ricardo Goulart
por empréstimo

O Palmeiras fechou ontem a
contratação de Ricardo Gou-
lart. O ex-atacante do Santo
André obteve a liberação do
Guangzhou Evergrande, da
China, para assinar contrato
por empréstimo por uma tem-
porada. O reforço é sonho anti-
go da diretoria e a sexta contra-
tação para 2019.

O time asiático e o Verdão
vão dividir o salário de aproxi-
madamente R$ 3 milhões por
mês. O Palmeiras, por enquan-
to, não deve acionar a Crefisa
para ajudar no pagamento, po-
rém, não está descartada a par-
ticipação da patrocinadora em
ações como as luvas pela assi-
natura do contrato. O acordo
prevê ao final do período a pos-
sibilidade de compra dos direi-
tos federativos.

Ricardo Goulart chega ao
Palmeiras após três tempora-
das na China, onde teve desta-
que sob o comando do técnico
Luiz Felipe Scolari, que foi um
dos incentivadores da contrata-
ção. Também pesou a boa rela-
ção do atacante com o diretor
de futebol Alexandre Mattos,
de quem foi companheiro na
época do Cruzeiro.

Ao anunciar o reforço, o Al-
viverde mostrou Ricardo Gou-
lart com a camisa 11. Ele é a
principal contratação para
2019. Antes, chegaram o vo-
lante Matheus Fernandes, o
meia Zé Rafael e os atacantes
Carlos Eduardo, Felipe Pires e
Arthur Cabral. da Redação

O São Paulo fechou o em-
préstimo do goleiro Lucas
Perri ao Crystal Palace, da In-
glaterra, por cinco meses. O
acordo terá opção de com-
pra fixada em 4,5 milhões de
euros (cerca de R$ 19,1 mi-
lhões), mais R$ 1 milhão de
euros (R$ 4,2 milhão) por
80% dos direitos econômi-
cos. O elenco retomará a pré-
temporada hoje. da Redação

XERIFÃO

Manoel festeja
acerto com
Timão e prevê
estrear em breve

PRÊMIO

EC São Bernardo promove
nove jogadores da Copinha
Técnico do profissional, Sandro Sargentim viu
bem de perto treino e jogos da equipe sub-20

Celso Luiz 15/1/19

O zagueiro Manoel deve as-
sinar hoje contrato de um ano
com o Corinthians. Dizendo es-
tar recuperado de catapora,
ele festejou o acordo verbal e
projetou estrear em breve.

O defensor tem 28 anos e
será emprestado pelo Cruzei-
ro, que arcará com 30% do
salário dele. Manoel negou
ter pedido auxílio-moradia
ao Alvinegro. (das Agências)

Ivan Storti/Santos FC

Divulgação/Água Santa

De volta à região após reali-
zar pré-temporada em Jacutin-
ga-MG, o Santo André finaliza
a preparação para enfrentar o
Rio Claro, sábado, no Interior,
na estreia das equipes na Série
A-2 do Campeonato Paulista.

Além do elenco novo – 16 jo-
gadores foram contratados –,
o Ramalhão deve exibir na par-
tida seu uniforme para a tem-
porada 2019, produzido pela
empresa Ícone, que substitui a
Kanxa. O modelo deve ser ofi-
cialmente apresentado pela di-
retoria hoje. da Redação

O técnico Wilson Júnior, do
São Bernardo FC, ganhou três
reforços caseiros para a dispu-
ta da Série A-2 do Paulista. Ele
promoveu o zagueiro Yan e os
atacantes Diogo e Léo Jaba,
que disputaram a Copa São
Paulo, ao time profissional.

Ontem, o Tigre apresentou
o meia-atacante Léo Cereja, ex-
Oeste, que elogiou o clube. “O
elenco que está sendo monta-
do está muito bom e os treinos
são intensos. Os jogadores es-
tão focados para buscar o aces-
so”, declarou. da Redação

O zagueiro Joécio terá no
São Caetano a primeira opor-
tunidade no futebol paulista e,
mais do que isso, a chance de
dar sequência ao legado da fa-
mília no clube. Afinal, ele é pri-
mo do lateral Bruno Recife,
um dos jogadores com mais
partidas na história do clube.

“Estou treinando forte para
conseguir grandes coisas aqui
no São Caetano. O Bruno dei-
xou sua marca aqui e, por isso,
espero seguir por este cami-
nho”, disse o beque, ex-Sam-
paio Corrêa. da Redação

SANTOS
NOVIDADE

Santo André tem
nova fornecedora de
materiais esportivos
para a Série A-2

REFORÇOS

São Bernardo FC
sobe três atletas da
base e apresenta o
meia LéoCereja

PRIMODEBRUNORECIFE

Joécio busca
estender legado
da família no
SãoCaetano
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