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OTRANTO Renato.
Goleador do Catar esta a Olsposlçao: o
campin~iro Xande, com várias passagens pelo futebol asi~tico.
quer conquistar espaço no Brasil. Correio Popular, Campinas,
21 jul. 2002.
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"avulsos", os que se sujeitam a aventurar-se
a carreira no mercado exterior. Com certeza, depois do período de baixa, entre as Eliminatórias
e a Copa do Mundo Coréia/ Japão, o campo está se abrindo novamente com boa valorização. Armal, o Brasil, no
futebol, voltou a chamar mais atenção dos gringos.
O atacante Xande, de Campinas, que quando amador jogou no Guarani e na Ponte Preta, está sentindo
os reflexos do título e já se dá ao luxo de estudar as propostas mais valorizadas de times fora do Brasil. Alexandre Giovanetti Leite do Canto, o Xande, há mais de
um ano vive demonstrando a arte brasileira, com a bola
nos pés, em países bem distantes. No ano passado, ele
fez a fama de goleador defendendo o DPMM Futebol
Çlube de Brunei, país vizinho da Malásia, com 300 mil
habitantes.
O campineiro alcançou o sucesso disputando um
torneio internacional contra times da Malásia, China, Vietnã, Indonésia e Tailándia.
Jogou pela equipe do príncipe HajiAl-MuhDono dos
taddeBillah, fIlho do sultão HajaiHassanal
direitos
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Bolkiah, entre os homens mais ricos do Plafederativos
neta.
'
Neste ano, Xande, que acaba de comple- jogador estuda
tar 28 anos de idade, preferiu experimentar
propostas
um centro mais desenvolvido do futebol. Foi
para o Catar,no Golfo Pérsico,e acaboucomo
o jogador mais importante do Al-Shamal. Disputou a
Liga Nacional da Segunda Divisão do país árabe, terminou como campeão, artilheiro da competição com
11gols e ainda ganhou o convite para permanecer:"Não
sei ainda, pois tenho outras propostas de clubes árabes. O jogador brasileiro voltou a ser ainda mais valorizado após a conquista do penta e isso, sem dúvida, é
importante", diz o atacante.
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Na verdade, Xande tem a intenção de permanecer!
por algum tempo no Brasil e, por isso, estuda propostas. "Compensa ficar no exterior: Em pouco mais de um
ano ganhei uma experiência incrível, principalmente
de como a gente tem de ser profissional com responsabilidade. Estou pensando, no entanto, em permanecer
no futebol brasileiro para ficar ao lado da familia, pelo
menos por um ano. É por isso que estou estudando algumas propostas."
Xande diz que é dono do seu passe, desde que deixou o Nacional, de Uberaba, em 2000, quando adquiriu
os direitos da liberação. A partir daí, passou a ser dono
da sua própria vida de atleta. Discute valores com os
clubes e faz os contratos. "É lógico que quando existe um
intermediário, tenho de pagar a porcentagem que é de
Qireito. Sou um atleta livre e que depois de um contrato firmado, tenho a obrigação de desenvolver meu tra~alho dentro do campo. Graças a Deus tem dado certo."

