
TÊNIS

Bellucci nas oitavas em Barcelona

COPA ITÁLIA

1 a 0
LIGA EUROPA

Liverpool tenta
surpreender em Madri
Após uma cansativa viagem de
trem – que teve início na Ingla-
terra, parou em Paris e termi-
nou em Madri –, o Liverpool
(foto) faz hoje o primeiro jogo
da semifinal da Liga Europa con-
tra o Atlético, às 16 horas (de
Brasília). Na Alemanha, o Ham-
burgo recebe o Fulham.

NBB

Franca e Minas abrem
as quartas com vitória
Os dois times foram maus visi-
tantes ontem, no primeiro due-
lo das quartas de final do Novo
Basquete Brasil. Franca, de Ro-
gério (foto), bateu o Pinheiros
por 95 a 76, em São Paulo. Já o
Minas foi até Joinville e derro-
tou o time da casa por 76 a 72.

CRUZEIRO

Torcida invade treino e
exige a Libertadores
Depois da eliminação do time
na semifinal do Estadual para o
Ipatinga, torcedores protesta-
ram na Toca da Raposa. Critica-
ram o técnico Adilson Batista, a
diretoria e exigiram a conquista
do título continental.

Thomaz Bellucci derrotou o romeno Victor Hanescu por 2 sets a 1
(6/2, 1/6 e 7/5), ontem, e está nas oitavas de final. Hoje, a partir das
7 horas (de Brasília), enfrenta o espanhol Guillermo Garcia-Lopez

JogoRápido

LADO A LADO

REPERCUSSÃO

SUPERLIGA MASCULINA

Rival de Montes Claros
na final pode sair hoje
Cimed e Pinheiros fazem, às
18h30, o 2.º jogo da semifinal da
Superliga, em São Paulo. O time
catarinense, atual tricampeão,
pode garantir lugar na 5.ª deci-
são consecutiva – venceu o pri-
meiro jogo por 3 a 2. O Montes
Claros já está na final: derrotou
o Cruzeiro por 3 a 1 anteontem.

foi a vitória da Udinese sobre a
Roma, ontem, em Údine, no jogo de
volta da semifinal da Copa Itália.
Como o time da capital havia venci-
do por 2 a 0, vai disputar a decisão
contra a Internazionale de Milão.

GENEBRA

Juan Antonio Samaranch dei-
xou a cena olímpica com uma
derrota. Em Copenhague, no

ano passado, o espanhol pôs to-
do o seu peso político e prestígio
para garantir que a candidatura
de Madri fosse a escolhida. Em
seu discurso final, apelou aos de-
legados do COI – muitos deles
colocados ali por ele – para que
votassem como forma de reco-
nhecimento pelo que havia feito
em favor do movimento olímpi-
co nos últimos anos.

Samaranch chegou a constran-
ger alguns delegados ao pedir
que Madri fosse escolhida como
um presente para ele, que estava
no fim da vida. “Estou muito per-
to do fim dos meus dias e peço
que considerem dar a meu país a
honra de organizar os Jogos de
2016”, disse. Momentos depois,
foi o brasileiro João Havelange

que também fez um apelo, mas
com outro tom, convidando a to-
dos ao seu aniversário de 100
anos em 2016 no Rio de Janeiro.
Após a votação, Samaranch ad-
mitiu que o Brasil merecia rece-
ber o evento. “Os Jogos estão em
boas mãos, o Rio mereceu”, afir-
mou. “O COI tem uma dívida
com a América do Sul. Os Jogos
nunca foram realizados na re-
gião e o mais próximo a que se

chegou foi em 1968, no México”,
afirmou o dirigente. Para ele, o
Brasil se consolidava como a ter-
ceira maior potência esportiva
das Américas atrás de Estados
Unidos e Cuba. De acordo com o
dirigente, parte das conquistas
estava relacionada às mudanças
na direção do esporte brasileiro.

Ajuda bem-vinda. Sem saber,
Samaranch ainda teve um papel

decisivo na vitória do Rio. O pre-
sidente do Comitê Olímpico Bra-
sileiro (COB), Carlos Arthur
Nuzman, foi chamado pelo ex-
presidente do COI para uma reu-
nião em Lausanne, Suíça, no iní-
cio da década. Naquele momen-
to, foi orientado a concorrer pa-
ra organizar os Jogos Pan-Ameri-
canos de 2007, que serviu de pla-
taforma para a candidatura aos
Jogos Olímpicos. / J.C.

Memória

Tenista espanhol

Na última cartada,
em 2009, derrota
para o Brasil

O adeus do senhor da Olimpíada

“Foi uma das figuras
mais importantes
do esporte espanhol
e mundial”

RAFAEL NADAL

ANDREU DALMAU/EFE

ALEXANDRE ARRUDA/CBV

JACQUES ROGGE

EMILIO MORENATTI /EFE––10/9/2000

CHRISTIAN BRUN/KEYSTONE

“Ele construiu os
Jogos Olímpicos da
Era Moderna. Foi
um visionário”

CARLOS ARTHUR NUZMAN

“Samaranch fez
da Olimpíada o
maior espetáculo
do planeta”

O ex-presidente do COI
Juan Antonio Samaranch
morreu ontem e deixou de
herança uma competição
global e altamente rentável

Presidente do COI

Anéis de ouro. Samaranch, em 2000, brinca com o símbolo da Olimpíada, que se tornou a marca mais valiosa do esporte mundial

Homenagem. Bandeira olímpica hasteada a meio mastro na Suíça

Samaranch participou
ativamente da luta de
Madri para ter os Jogos
de 2016 e pediu votos
como ‘último presente’
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Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

Morreu ontem, aos 89 anos, em
Barcelona, o presidente de honra
do Comitê Olímpico Internacio-
nal (COI), Juan Antonio Sama-
ranch. Polêmico e acusado de ter
apoiado regimes autoritários, foi
também reconhecido como sal-
vador dos Jogos Olímpicos de fa-
lência política e financeira.

Samaranch transformou os
anéisolímpicosna marcamais va-
liosa do esporte e superou divi-
sõespolíticas. DepoisdoBarão de
Coubertin (1896 a1925), foi quem
mais tempo comandou o COI. O
dirigente estava internado desde
aúltimasegunda-feiracominsufi-
ciência cardíaca aguda.

Sua família fazia parte da elite
industrial da Catalunha. Nos
anos 1950, era fervoroso admira-
dor do general Francisco Fran-
co. Foi presidente da Caixa de
Poupança da Catalunha e depu-
tado. Em 1967, o ditador o esco-
lheu como ministro do Esporte.
“O mandato de Franco signifi-
cou o período mais longo de pros-
peridade e paz que o nosso país

conheceu por séculos”, afirmou.
Uma foto dele fazendo sauda-

ção fascista em 1974, descoberta
no ano passado, gerou polêmica
entre ativistas de direitos huma-
nos. Nos anos 1970, Samaranch
foi designado para ser embaixa-
dor da Espanha em Moscou.

No COI, começou em 1966,
quando Franco conseguiu colo-
cá-lo como delegado espanhol.
Em 1974, já era vice-presidente.
Em 1980, chegou à cúpula. A enti-
dade estava fragilizada e sem cre-
dibilidade. Seus membros já ad-
mitiam que o movimento olímpi-
co estava com os dias contados e
que Samaranch iria apagar as lu-
zes da sede em Lausanne.

Não foi o que ocorreu. O brasi-
leiro João Havelange, presiden-
te de honra da Fifa, alega que foi
ele quem sugeriu Samaranch pa-
ra presidente. O brasileiro, mem-
bro do COI, ainda convenceu
Adolf Dassler, fundador da mar-
ca esportiva Adidas, a também
apoiar Samaranch. Cinco anos
depois, a empresa fechou acor-
do milionário com a entidade.

Caixa vazio. Michael Peney,
um dos assessores pessoais de
Samaranch, conta que, quando o
espanhol assumiu a organiza-
ção, descobriu que havia apenas
US$ 200 mil em caixa. O COI es-
tava falido. Em 21 anos, se tor-
nou um dos homens mais in-
fluentes da história do movimen-
to olímpico. Trouxe patrocina-
dores e vendeu a preço de ouro o
direito de transmissão.

“Samaranch salvou os Jogos
da destruição e o transformou
em evento global”, disse ontem
o vice-presidente da entidade,
Thomas Bach. “Depois de Cou-
bertin, foi o presidente mais in-
fluente. Abriu o COI à era moder-
na”, disse. Para isso, eliminou a
diferença entre esporte amador
e profissional.

Politicamente, Samaranch foi

beneficiado pelo fim da Guerra
Fria, o que permitiu que os boico-
tes acabassem. Mas não econo-
mizou esforços para tornar os Jo-
gos Olímpicos em fenômeno da
globalização. Ao assumir em
1980, não havia cidades candida-
tas para receber o evento em
1988. Apenas Seul e Nagoya fo-
ram convencidas a concorrer.

Os Jogos de 1984 em Los Ange-
les foram os primeiros com supe-
rávit desde 1932. A cidade ga-
nhou US$ 230 milhões. A notícia
entusiasmou várias candidatas
para 1992. Mas Samaranch lide-
rou quase que pessoalmente a
candidatura de Barcelona.

Com o sucesso financeiro re-
conquistado, o espanhol come-
çou então um minucioso traba-
lho para trazer de volta ao COI

todos os países e, para isso, se
encontrou com líderes de todas
as tendências políticas. Em1984,
convenceu a China. Em 1988, os
Jogos na Coreia acabaram sendo
fundamentais para a consolida-
ção da democracia no país.

O COI ainda foi o primeiro a
readmitir a África do Sul como
membro de entidade internacio-
nal, após o fim do apartheid.

Com a guerra da Bósnia e o fim
da União Soviética, Samaranch
driblou a política internacional.
Os iugoslavos participaram à tí-
tulo individual, enquanto os ex-
soviéticos participaram dos jo-
gos de Barcelona como “equipe
unificada”. Cuba e Coreia do
Norte também aceitaram partici-
par do evento na cidade de Sama-
ranch que acabaria sendo a pri-

meira Olimpíada de fato global.
O dirigente colocou a primei-

ra mulher na entidade e ainda fez
questão de tentar equiparar o nú-
mero de atletas mulheres aos ho-
mens nos Jogos. Criou a Agência
Mundial Antidoping, depois dos
escândalos de 1988, prevendo
prejuízos aos patrocinadores.

Corrupção. Se o espanhol pas-
sou a ser considerado visionário,
seu mandato ainda foi marcado
pela corrupção e modificações
de regras. Alterou o estatuto
olímpico para permitir sua ree-
leição de forma indefinida. Foi
reeleito em 1989 e 1993. Em 1995,
mudou a idade máxima para ser
presidente para 80 anos e, assim,
conseguiu ser eleito em 1997.
Passou a viver em dois quartos

de um luxuoso hotel de Lausan-
ne, que custavam ao COI US$
500 mil por ano.

Ele ainda foi obrigado a limi-
tar o mandato dos presidentes
do COI a 12 anos e criar um comi-
tê de ética. Em 2001, deixou o
cargo no COI e foi sucedido pelo
belga Jacques Rogge. Antes, fez
questão de garantir que a China
fosse escolhida para receber os
Jogos de 2008.

Mas deixou um herdeiro no
COI. O filho Juan Antonio Jú-
nior foi eleito em 2001 como
membro vitalício. Ontem, o
atual presidente, Jacques Rogge,
afilhado político de Samaranch,
fez questão de dizer que o espa-
nhol foi um “visionário”. “Ele
construiu os Jogos Olímpicos da
Era Moderna”, disse Rogge.

Presidente do COB
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