
CORINTHIANS

Até Lula dá força ao Corinthians

1. Seleção de 1970 ou a de
1982?
Seleção de 1970, foi campeã.

2. Parreira ou Felipão?
Os dois. A vibração do Feli-
pão e a racionalidade do Par-

reira. Ambos conduziram o Bra-
sil a campeonatos mundiais.

3. Copa de 2014 ou Olimpía-
da de 2016?
Serão oportunidades para a pro-
moção do Brasil e marcarão a

história do esporte no País.

4. O jogo de abertura da Co-
pa será em...
São Paulo. Porque tem as me-
lhores condições de estrutura,
os melhores serviços e precisa

ter um estádio adequado.

5. Cartão vermelho para...
Toda forma de hipocrisia.

6. Maior emoção esportiva?
A conquista do direito de organi-

zar os Jogos Olímpicos.

7. A maior frustração
esportiva...
Os três gols de Paolo Rossi na
Copa de 1982 (no jogo Brasil 2x3
Itália).

8. Um time de futebol.
Vitória (BA).

9. Um gol inesquecível?
O do título do Vitória, em
1985 (marcado por Ivan Formiga,
garantiu a conquista do Estadual) .

Flamengo

Adriano desaparece
de novo e preocupa
Adriano faltou a mais um treino
do Flamengo, adversário do Co-
rinthians na quarta, sem dar
explicação. Jorginho, auxiliar
de Dunga, estava presente e fi-
cou sem ver o jogador de perto.

TÊNIS

Nadal e Ferrer: final
espanhola em Roma
Rafael Nadal e David Ferrer fa-
zem hoje a final do Masters 1000
de Roma. Ontem, Nadal venceu
Ernest Gulbis por 2 a 1 (6/3, 3/6 e
6/4), enquanto Ferrer bateu Ver-
dasco por 2 a 0 (7/5 e 6/3).

ALEMANHA E INGLATERRA

Bayern de Munique já
faz a festa no Alemão
O Bayern fez 3 a 1 no Bochum e só
perde o título na rodada final se
houver um “milagre”. Na Inglater-
ra, o Chelsea pode ser campeão
hoje se vencer o Liverpool e o Man-
chester perder do Sunderland.
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TÍTULO DO INTERIOR

Botafogo vence o São
Caetano e é campeão
O interior paulista tem novo
dono: ao derrotar o São Caeta-
no por 1 a 0 ( gol de Jonas), o
Botafogo conquistou ontem a
quarta edição do Torneio do
Interior de São Paulo. Além da
taça, o time botafoguense garan-
tiu prêmio de R$ 250 mil.

CAMPEONATO ITALIANO

De novo líder, Roma
torce hoje contra a Inter
A Roma voltou à ponta do Italia-
no ao bater o Parma por 2 a 1 e
hoje torce para que a arquirrival
Lazio vença a Inter. Um dos
gols da Roma foi do brasileiro
Taddei. Com um gol de pênalti
de Ronaldinho, o Milan derro-
tou a Fiorentina por 1 a 0.

BATE-BOLA

Ministro
do Esporte

JogoRápido

Horas depois de a Fiel invadir o Parque São Jorge (mais de 3 mil
foram dar apoio ao time para buscar a virada contra o Flamengo),
os jogadores do Corinthians receberam a visita do presidente Lula.

SÃO PAULO E PALMEIRAS

Júnior César ganha a
vaga de Richarlyson
Ricardo Gomes confirmou que
Júnior César volta à lateral no
lugar de Richarlyson, expulso
contra o Universitário, adversá-
rio de terça. No Palmeiras, a
CBF negou o registro do zaguei-
ro Leandro Amaro, que não pode-
rá pegar o Atlético-GO na quarta.

Três de maio, enfim, chegou. O no-
vo prazo estabelecido pela Fifa para
o início das obras nos estádios do
Mundial de 2014 não será cumprido
pelas cidades-sede. Mesmo assim, o
ministro do Esporte, Orlando Silva,
vê avanços nos preparativos. “Há
uma evolução menor do que deseja-
ria, mas significativa”, disse.

Em entrevista ao Estado, o minis-
tro disse que acredita que a cidade
de São Paulo vai receber o jogo de
abertura, mas ressaltou a necessida-
de de um “estádio adequado”. Ale-
gou que, apesar da renúncia fiscal
de R$ 500 milhões, o evento deve
trazer um retorno muito maior ao
País: R$ 16 bilhões na arrecadação
de tributos, considerando o aumen-
to do consumo e o crescimento do
turismo. Elogiou o técnico Dunga e
a seleção brasileira, apostando na

conquista do hexa.

● Em fevereiro, o senhor demonstrou
preocupação com as obras dos estádios
para a Copa de 2014 e afirmou que o Bra-
sil estava com o “sinal amarelo ligado”.
Com quase todas as cidades-sede tendo
dificuldades para cumprir o novo prazo
para o início dos trabalhos (3 de maio), a
preocupação aumentou?
Não, eu diria que a preocupação é per-
manente. A realização do Mundial no
Brasil é uma oportunidade para promo-
ver o País, melhorar a infraestrutura e
serviços, gerar empregos. Há uma evo-
lução menor do que desejaria, mas sig-
nificativa. Algumas sedes fecharam lici-
tação para contratar a empresa respon-
sável pelas obras, já chegaram quatro
cartas-consulta ao BNDES, a evolução
está acontecendo em um ritmo possí-
vel. Muitos estádios, ainda que a Fifa

esteja examinado o projeto e o BNDES
não tenha definido o financiamento,
estão executando obras.

● O panorama não parece favorável. O
Morumbi corre o risco de ser excluído (o
‘Estado’ apurou que ele será excluído).
O contrato de licitação do Mané Garrin-
cha foi suspenso pelo Tribunal de Con-
tas do DF, que encontrou irregularida-
des no projeto. A arena de Natal só deve
ser erguida no segundo semestre. O se-
nhor mesmo já comentou a possibilida-
de de exclusão de cidades-sede, mas
depois voltou atrás por meio de nota.
Um parlamentar me perguntou se há
plano B, em função de não cumprimen-
to de cronograma. A minha resposta
foi não. Não há plano B. A minha ex-
pectativa é de que a Copa seja realiza-
da em 12 cidades, porque o presidente
Lula acredita que assim ajudará a na-

cionalizar o projeto, mas temos de
cumprir compromissos e responsabili-
dades.

● Apesar do prazo da Fifa, a maioria dos
estádios não iniciou as obras.
Essa pergunta você deve fazer à Fifa.
No que diz respeito a estádio, o gover-
no federal tem papel limitado. O máxi-
mo que podemos fazer é viabilizar
uma linha de financiamento para refor-
ma e construção. Fizemos isso junto
ao BNDES.

● E o risco de exclusão das cidades?
É assunto da Fifa também. Quem deci-
diu que seriam 12 cidades foi ela.

● Na opinião do senhor, o Morumbi pos-
sui condições de abrir o Mundial?
Esse é um debate técnico. O padrão Fi-
fa de estádio envolve segurança, con-

forto, visibilidade para os torcedo-
res, um conjunto de critérios carac-
terísticos de um evento como a Co-
pa do Mundo. É impensável uma Co-
pa sem São Paulo. São Paulo é o
maior destino dos voos internacio-
nais, tem a maior rede hoteleira, me-
lhor infraestrutura, melhores servi-
ços do Brasil. Se não é razoável pen-
sar em Copa sem São Paulo, e se o
Morumbi é o estádio indicado pelas
instituições responsáveis, o certo é
viabilizar o Morumbi. Agora, o Mo-
rumbi tem de cumprir os critérios.

● Neste ano, devem ser aprovadas
pelo Congresso as propostas de isen-
ção fiscal para a realização da Copa
no Brasil. Todos os fornecedores de
serviços, máquinas, veículos, mate-
riais de imagem e outros necessários
para a promoção terão isenção total
de impostos federais. Quanto o gover-
no vai perder com isso?
As isenções projetam renúncia fis-
cal de R$ 500 milhões, mas a arreca-
dação potencial de tributos pode
ter como consequência geração de
R$ 16 bilhões. O governo não perde
nada, e o País ganha muito.

● Nos bastidores, já houve quem dis-
sesse que se a África do Sul vai se-
diar um evento desses, o Brasil tam-
bém consegue. O País não deveria se
espelhar em uma Copa mais organiza-
da, como a da Alemanha?
A Copa do Mundo de 2014 vai ser
brasileira. Não temos inspiração em
África do Sul nem em Alemanha,
porque o Brasil não é África do Sul
nem Alemanha, temos característi-
cas próprias. Devemos nos inspirar
nas melhores práticas. São realida-
des distintas, mas há boas lições da
Alemanha, como a preocupação
com a sustentabilidade ambiental.

● O senhor vê riscos para o cronogra-
ma, em caso de vitória da oposição?
O projeto da Copa é um projeto do
País. Em Zurique, quando o Brasil
foi anunciado como sede, estavam
presentes 13 governadores, inclusi-
ve o pré-candidato da oposição, Jo-
sé Serra. Havia governadores de to-
dos os partidos, o que deixou claro
para a Fifa que o projeto não é do
presidente Lula, é do Brasil.

● O senhor aposta na seleção?
Sim, o Dunga tem uma liderança for-
te e o grupo está muito coeso.

● O Neymar devia ser convocado?
Esse é um problema do Dunga.

● Uma das principais apostas do go-
verno durante a sua gestão foi a Time-
mania, mas, em dois anos, as dívidas
dos principais clubes subiram de R$
2,57 bilhões para R$ 3,24 bilhões.
A Timemania cumpriu parcialmen-
te o seu objetivo, que era não só ge-
rar receita de loteria, mas consoli-
dar dívidas dos clubes e regularizar
a situação deles. Para muitos, conse-
guimos organizar a situação fiscal, o
governo resgatou parte da dívida. Is-
so foi uma conquista.

CAMPEONATO ESPANHOL

Barcelona goleia com
dois gols de Messi
O Barcelona goleou ontem o
Villarreal por 4 a 1, com dois gols
de Messi, e abriu 4 pontos sobre
o vice-líder Real Madrid, de
Kaká (foto), que fica obrigado a
vencer hoje o Osasuna. O Valen-
cia fez 2 a 0 no Espanyol e prati-
camente garantiu vaga na próxi-
ma Copa dos Campeões.
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Orlando Silva
✽ Nasceu em Salvador (BA). Tem 38
anos. Estudou Direito na Universidade
Católica de Salvador (UCSAL) e Ciências

Sociais na Universidade de São Pau-
lo (USP). Foi presidente da União
Nacional dos Estudantes (UNE) de
1995 a 1997. É ministro do Esporte
há 4 anos.

Entrevista

‘NÃO HÁ COPA DO MUNDO
NO BRASIL SEM SÃO PAULO’

Ministro diz que maior cidade do País vai obrigatoriamente receber jogos do evento. O ‘Estado’
apurou que ausência do Morumbi não compromete capital paulista como uma das sedes

Confiança na seleção. Ministro Orlando Silva elogia o técnico Dunga e prefere evitar polêmica quanto à convocação do santista Neymar
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