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Vagner Love, Luan, Gil... Diretor 
do Corinthians explica 

as negociações
 O diretor de fute-
bol do Corinthians, Duílio 
Monteiro Alves, explicou as 
negociações do clube em 
andamento nesta janela de 
transferências e descartou a 
contratação do zagueiro Gil, 
que defendeu o Timão de 
2013 a 2015.
 Atualmente no 
Shandong Luneng, da Chi-
na, Gil teve nos últimos dias 
suas redes sociais invadi-
das por torcedores do Corin-
thians pedindo a sua contra-
tação. Porém, o alto salário 
do defensor inviabiliza o re-
torno dele:
 – Gil é sempre es-
peculado aqui, fez histó-
ria aqui, mas infelizmente 
pelos números hoje não é 
uma contratação possível. 
Vamos ver se no futuro, hoje 

não existe essa possibili-
dade – explicou Duílio, que 
também descartou a contra-
tação de Ganso, que tenta 
voltar ao Brasil.
Até o momento, o Corin-
thians já contratou sete re-
forços para 2019: o lateral-
direito Michel Macedo, os 
volantes Richard e Ramiro, 
o meia Sornoza e os ata-
cantes André Luis, Gustavo 
Silva e Mauro Boselli.
 Mesmo assim, o 
Timão segue de olho no 
mercado em busca de mais 
jogadores. O atacante Vag-
ner Love, que tenta rescindir 
contrato com o Besiktas, da 
Turquia, é um dos nomes 
em pauta.
 – A gente observa o 
que tem acontecido no con-
trato dele na Turquia. Inte-

ressa a vários clubes, também 
fez história aqui, um nome que 
interessa, mas hoje nada além 
disso. Sempre interessou e 
hoje ainda interessa – declarou 
Duílio.
 Love tem salários atra-
sados a receber do Besiktas e 
não abre mão de recebê-los 
antes de deixar o clube. O jo-
gador está treinamento sepa-
radamente do elenco.
 Outro jogador cobiça-
do pelo Corinthians é Luan, do 
Atlético-MG, mas as negocia-
ções seguem paradas:
 – Não evoluiu nada, 
tudo parado, os valores passa-
dos não são viáveis, contrata-
ção não é viável neste momen-
to. Tivemos a contratação do 
Boselli que preencheu uma ca-
rência do elenco. Por enquan-
to, sem novidades.

Novo presidente da Copel toma posse
 O novo presi-
dente da Copel, Daniel 
Pimentel Slaviero, assi-
nou nesta terça-feira (8) 
o termo de posse. Ele foi 
eleito para o cargo em 
reunião realizada pelo 
Conselho de Adminis-
tração da Copel (CAD), 
também nesta terça. 
Além do presidente, ou-
tros dois novos diretores 
assumiram cargos.
 “É um orgulho 
poder liderar uma em-
presa que é referência 
para todos os paranaen-
ses. Eu sei que o princi-
pal ativo da Copel é seu 
corpo técnico de alto ní-
vel, que veste a camisa e 
tem sangue laranja. Fico 
muito feliz de poder fazer 
parte deste time e che-
go com humildade para 
aprender e muita dispo-
sição para trabalhar”, 
airmou o presidente.
 Daniel Pimen-
tel Slaviero foi escolhido 
pelo governador Ratinho 
Júnior por sua experiên-
cia em gestão e o peril 
adequado para enca-
beçar os desaios que 
serão enfrentados pela 

empresa nos próximos 
anos.
 O novo presiden-
te enfatizou que o ganho 
de eiciência e a redução 
de custos serão a marca 
de sua gestão. “Tenho 
consciência da respon-
sabilidade que é presidir 
a Copel e o papel da em-
presa no desenvolvimen-
to do Paraná e do Brasil. 
Por isso, agradeço muito 
ao governador Ratinho 
Júnior por ter me conia-
do esta missão”.
 “O Daniel está 
entrando numa ótima 
empresa, com proissio-
nais muito competentes, 
que prestam um exce-
lente serviço. Certamen-
te ele tem uma grande 
contribuição para trazer 
à Copel”, disse o presi-
dente do CAD, Maurício 
Schulman.
 EXPERIÊNCIA 
EM GESTÃO - Daniel 
Pimentel Slaviero é for-
mado em Administração 
de Empresas, com pós-
graduação em Gestão 
Empresarial pela Escola 
de Negócios Kellogg, da 
Universidade Northwes-

tern, e pela Universidade 
de Harvard, ambas nos 
Estados Unidos.
 Com longa expe-
riência em gestão, iniciou 
sua carreira bem jovem 
no Grupo Paulo Pimen-
tel. Começou como trai-
nee até tornar-se diretor
-executivo. Em paralelo, 
ele ocupou a presidência 
da Associação Brasileira 
de Emissoras de Rádio 
e Televisão (Abert) por 
10 anos, durante quatro 
mandatos.
 Em 2010, Daniel 
tornou-se diretor-insti-
tucional do Grupo Silvio 
Santos e diretor-geral do 
SBT, em Brasília. Sete 
anos depois assumiu a 
direção executiva de to-
das as emissoras regio-
nais do SBT.
 NOVOS DIRE-
TORES - O novo dire-
tor-adjunto da presidên-
cia, David Campos, e o 
novo diretor-jurídico e de 
Relações Institucionais 
(DRI), Eduardo Vieira de 
Souza Barbosa, também 
assinaram os termos de 
posse nesta terça-feira.
 Campos é jorna-

lista com ampla experi-
ência no setor público. 
Proissional concursado 
da Prefeitura de Curi-
tiba, já ocupou cargos 
municipais e estaduais 
e foi responsável pela 
implantação de diversas 
politicas públicas com 
foco em comunicação 
institucional e diversas 
outras campanhas e ser-
viços públicos voltados à 
população.
 O diretor da DRI 
é advogado e fundador 
do escritório Vieira Bar-
bosa & Carneiro, es-
pecializado em Direito 
Público, Constitucional, 
Contratos, Societário e 
Direito Empresarial. En-
tre outros cargos, Bar-
bosa é membro do Con-
selho de administração 
da Junta Comercial do 
Paraná, além de mem-
bro Colégio de Vogais e 
da Comissão de Proce-
dimentos de Leilões da 
instituição. É também 
professor do Centro de 
Estudos da Administra-
ção Pública, destinado à 
capacitação de servido-
res públicos.

De olho na Europa, São Paulo 
pode ganhar bolada com vendas 

de ex-jogadores
 O São Paulo pode 
quitar o que já investiu em re-
forços para a temporada de 
2019 com vendas de jogado-
res que nem lhe pertencem 
mais, mas que ainda têm 
dinheiro a gerar para o cai-
xa tricolor. O clube pode ser 
beneiciado pelo mecanismo 
de solidariedade da Fifa, que 
prevê remuneração ao clu-
be formador, e por cláusu-
las contratuais acertadas no 
momento da venda destes 
atletas. Na pauta, estão o za-
gueiro/lateral Eder Militão e o 
atacante David Neres. 
 O primeiro, vendido 
ao Porto, de Portugal, em 
julho do ano passado, tem 
sido um dos destaques do 
sistema defensivo da equipe 
e começa a despertar o inte-
resse de gigantes europeus. 
Na última segunda-feira, o 
jornal inglês Daily Mail apon-
tou que o Manchester United 
se juntou a Liverpool e Real 
Madrid na lista de interessa-

dos pelo ex-são-paulino em 
uma negociação poderá atin-
gir os 42,5 milhões de libras 
(R$ 201 milhões).
 O São Paulo tem 
direito a 10% de uma venda 
futura e mais 3,5% de meca-
nismo de solidariedade pela 
formação de Eder Militão, por 
isso observa atentamente o 
assédio a uma de suas joias 
forjadas em Cotia (SP), sede 
das divisões de base do clu-
be. 
 No exemplo hipoté-
tico citado acima, caso uma 
transação de R$ 200 milhões 
fosse concluída, o time brasi-
leiro receberia R$ 27 milhões, 
praticamente o mesmo que 
desembolsou para contratar 
o atacante Pablo, do Athleti-
co-PR (R$ 26,6 milhões), no 
mais alto investimento já feito 
pelo clube. 
 No caso de David 
Neres, a bolada seria ainda 
maior. Segundo o jornal ho-
landês De Telegraaf, os chi-

neses do Guangzhou Ever-
grande estariam dispostos a 
desembolsar 30 milhões de 
euros (cerca de R$ 127 mi-
lhões) para tirá-lo do Ajax, 
clube que o contratou do São 
Paulo por R$ 50 milhões no 
início de 2017 e que será ri-
val dos brasileiros na Florida 
Cup, em duelo marcado para 
este sábado. 
 O porcentual tricolor 
sobre o atacante é de 20% 
sobre venda futura, além de 
3,5% do mecanismo de soli-
dariedade. Ou seja, aproxi-
madamente R$ 30 milhões 
cairiam na conta do clube do 
Morumbi se o martelo fosse 
batido e David Neres trocas-
se a Holanda pela China. 
 As sete contratações 
anunciadas até aqui - Igor 
Vinícius, Léo, Pablo, Tiago 
Volpi, Hernanes, Biro Biro e 
Willian Farias - já consumi-
ram mais de R$ 42 milhões 
dos cofres, daí a importância 
de se equilibrar a balança.


