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PORTUGAL DOS PÉS À CABEÇA

...SILVIO LANCELLOTTI

Jornalista, gourmet, comentarista
esportivo da ESPN Brasil

CINCO PERGUNTAS A...

“O Brasil é sempre
uma surpresa na Copa”

Com mais de 40 anos de carreira,
Silvio Lancellotti cobriu sete
Copas do Mundo, mas o futebol
continua a surpreendê-lo.
Saiba por que nesta entrevista
ao BRASIL ECONÔMICO:

O que acha da Copa até aqui?
Está muito divertida, mas estou
me dando muito mal nos bolões.
Na primeira rodada, fui mais ou
menos, mas aí vem a Alemanha,
que goleou na estreia, e perde
da Sérvia! Os Estados Unidos,
que foram bem contra os ingleses,
sofreram pra empatar contra
a Eslováquia. E a Inglaterra não
ganha. Está tudo ao contrário.

O nível não está muito baixo?
Existem algumas dificuldades.
Nunca uma Copa tinha sido
realizada com temperatura
abaixo de zero. Além disso, essas
seleções têm jogadores que
se viram meia dúzia de vezes.
Não têm tempo de preparação e
nem para descansar. Este ano tem
atleta que já jogou 40 partidas.
Antes havia uma lei que previa
que eles não poderiam jogar
mais de 60 vezes no ano. Hoje, o
cara joga 75, 80 vezes facilmente
e chega à Copa exaurido.

Agora que todos jogaram duas
partidas, quais os favoritos?

Vivian Cury

Dunga compra
briga com
a imprensa

Fábio Suzuki
fsuzuki@brasileconomico.com.br

A relação de Dunga com a im-
prensa brasileira já não estava
boa até o último domingo, 20, e o
técnico da seleção brasileira fez
questão de piorá-la ainda mais.
O comandante do Brasil na Copa
vestiu a armadura de guerreiro,
como prega em um dos anúncios
publicitários que participa, e
murmurou diversos xingamen-
tos para o jornalista Alex Esco-
bar, da Rede Globo, durante co-
letiva de imprensa após a vitória
sobre Costa do Marfim.

“Seu m..., tu é cagão”, dispa-
rou Dunga olhando para o jorna-
lista, palavras que foram capta-
das pelo sistema de áudio da Fifa.
A entidade deve avaliar o caso e o
técnico brasileiro poderá ser
multado pela atitude. No mesmo
dia do jogo houve uma reunião
entre Ricardo Teixeira, presiden-
te da CBF, Andrés Sanches, chefe
da delegação brasileira na África
do Sul, e Marcelo Campos Pinto,
diretor-executivo da Globo Es-
portes, para falar sobre o com-
portamento do técnico, que tem
desagradado a emissora.

“Não pretendo fazer disso um
tema de debate. Teremos certa-
mente assuntos mais relevantes
para debatermos por aqui”, es-
creveu Escobar em seu blog.

Vocês vão ter que me engolir
Guardada as proporções, a ati-
tude de Dunga lembrou a frase
“Vocês vão ter que me engolir”
disparada contra jornalistas por
Zagallo após a conquista da
Copa América, em 1997. E além
da imprensa, as decisões do téc-
nico de fechar os treinos e evitar
ao máximo a exposição dos jo-
gadores desagrada também os
parceiros da CBF, que realizam
diversas ações promocionais
tendo a seleção brasileira como
principal atrativo.

“Respeitamos tudo o que é
feito pela comissão técnica e
não cabe à AmBev julgar o que
está certo ou errado”, afirma
Alexandre Loures, gerente de
comunicação da empresa.

Em meio à saia justa, diver-
sos patrocinadores da seleção
não puderam atender a repor-
tagem por motivos distintos,
como Vivo, Itaú e Nestlé. Já a
Marfrig, que estampa a marca
Seara na equipe, afirmou atra-
vés de sua assessoria que “o
contrato com a CBF vai até 2014
e que prefere não comentar
questões momentâneas”.

Para a Associação dos Cronis-
tas Esportivos do Estado de São
Paulo (Aceesp), os jornalistas
presentes na África do Sul deve-
riam boicotar as entrevistas do
treinador. “Entendo que a pos-
tura do Dunga já ultrapassou to-
dos os limites do suportável. Se
ele não tem educação e respeito,
não merce ser ouvido por nin-
guém”, diz Luiz Ademar, presi-
dente da entidade. Segundo ele,
o boicote seria importante para o
treinador refletir sobre a atitude.
“Já passei isso para alguns dos
nossos diretores, que estão na
África do Sul”, completa. ■

“Garoto-propaganda-enxaqueca”, técnico xinga
jornalista e agrava saia justa com patrocinadores

Mostrando seu
lado mais zangado,
decisões do técnico
Dunga de fechar
treinos e evitar ao
máximo a exposição
dos jogadores
desagrada parceiros
da CBF, que tem
a seleção brasileira
como atrativo
para suas ações
promocionais
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“O futebol francês enfrenta
um desastre moral”
Roselyne Bachelot, ministra do Esporte da França, sobre
a crise entre os jogadores e a comissão técnica dos “Bleus”.

“Os adversários foram melhores,
o que é a resposta óbvia”

Vladimir Weiss, técnico da Eslováquia, última colocada do grupo F,
antes de abandonar entrevista coletiva pela segunda vez nesta Copa .

“Perdi o pênalti
porque chutei
para fora,
não por pressão”

David Villa,
atacante espanhol,

misturando causa e
consequência

após vitória magra
sobre Honduras.

Marcelo Regua/O Dia

RUMO AO HEXA

Nilmar e Júlio Baptista brigam por vaga de Kaká
O técnico Dunga já trabalha com as opções para formar o meio-campo
do Brasil para o jogo contra Portugal, na próxima sexta, 25. Com
a expulsão de Kaká no último jogo, as principais opções são Nilmar
e Júlio Baptista. No treino de ontem, em que os reservas bateram
o time sub-19 do The Birds por 7 x 1, o meia anotou um gol e o atacante
participou de três deles. O lateral Daniel Alves corre por fora pela vaga.

Jewel Samad/AFP

Crise na seleção francesa espanta patrocinadores

Cai a maior retranca da história das Copas

€1,5bilhão
é a expectativa de receita da Adidas para esse ano devido
à Copa do Mundo na África do Sul. O montante supera
em € 200 mil a previsão anterior da empresa com vendas
relacionadas ao futebol, que era de € 1,3 bilhão para 2010.

Nigéria x Coreia do Sul

15:30 - Durban

Grécia x Argentina

15:30 - Polokwane

GRUPO H

Chile 1x0 Suíça

Espanha 2x0 Honduras

Portugal 7x0 Coreia do Norte

GRUPO H

GRUPO G

México x Uruguai

11:00 - Rustenburgo

França x África do Sul

11:00 - Bloemfontein

RESULTADOS

PRÓXIMOS JOGOS

ONTEM

GOLSRECORDE
MUNDIAL 1998

Até 21/06/10

BOLA NA REDE

1ª FASE DA COPA

GRUPO H

HOJE

Classificado Brasil

FIQUE DE OLHO

A crise entre os jogadores
e a comissão técnica da França
extrapolou os limites da
concentração. O banco Credit
Agricole suspendeu ontem sua
campanha que trazia a imagem
da seleção francesa. Antes,
a rede de fast-food Quick havia
anunciado a retirada dos
cartazes com fotos de Anelka, um
dos pivôs da crise nos “Bleus”.
O atacante insultou o técnico
Raymond Domenech e foi
excluído da delegação, o que

gerou um motim dos jogadores,
que se recusaram a treinar. O
governo frânces teve que intervir
enviando a ministra de esportes
do país para conversar com os
atletas. A empresa de telefonia
SFR, a rede de supermercados
Carrefour e o grupo energético
GDF-Suez também acompanham
de perto o imbróglio. Ontem
Domenech disse que a reputação
da seleção estava em jogo.
O que significa risco, também, para
a imagem dos patrocinadores.

Aos 22 minutos do segundo
tempo da partida contra o Chile,
ontem, em Porto Elizabeth,
a Suíça se tornou a maior
retranqueira de todas as Copas.
Completou 551 minutos sem levar
gols, ultrapassando os 550 da
Itália em 1990. Título mais do que
merecido para um time que, em
2006, realizou a façanha de ser

eliminado sem levar gols
(perdeu nos pênaltis da Ucrânia
nas oitavas de final). Já o
ofensivo Chile de Marcelo Bielsa,
hoje líder do grupo H, não bateu
nenhum recorde, mas, depois
de muito insistir, furou a barreira
europeia aos 30 minutos.
Para os suíços, era tarde
demais para pensar em atacar.

Editada por
Fábio Suzuki e Gabriel Penna
fsuzuki@brasileconomico.com.br
gpenna@brasileconomico.com.br

A seleção de Portugal desencantou ao aplicar
a maior goleada da Copa até aqui. Bateu ontem
por 7 a 0 a Coreia do Norte, aquela mesma, que
o Brasil sofreu pra vencer por 2 a 1. A chuva de

gols lusitana saiu dos pés de cinco jogadores.
Cristiano Ronaldo deixou o dele e quebrou um

jejum de 16 meses sem marcar. Em um lance
inusitado, a bola espirrou na dividida com o

goleiro, rolou sobre a cabeça do atacante e caiu
ao seu lado, se oferecendo para o arremate.

“Foi um gol engraçado”, disse, aliviado.

Do jeito que está, prefiro não dar
palpites. Para mim, a final seria
Espanha e Alemanha, com uma
possibilidade da Inglaterra. Mas
não acredito mais na Espanha,
e a Alemanha perdeu o Klose.
Apostava também na Holanda,
mas eles não estão bem.

E a Itália, que sempre começa
mal e depois embala?
Torço para os italianos ficarem
em segundo, mas este ano não
acredito. É um time envelhecido,
sem inspiração. Não tem um
jogador de criação, e isso faz
muita falta. Também não tem
um líder. O Canavarro está com
37 anos e foi dispensado pela

Juventus. Se a Itália vencesse,
seria o primeiro capitão sem
clube a levantar a taça. O Lippi
cometeu a falha grave de
não levar o Totti e o Cassano,
que poderiam fazer a diferença.

E o Brasil, te convenceu?
O Brasil foi bem contra a Costa do
Marfim. Gostei até do Felipe Melo.
A seleção foi mal na estreia, num
jogo em que poderia ter feito sete
gols e acabou tomando um. Mas,
apesar dos sufocos, é uma das
favoritas. O interessante do Brasil
é que ele sempre causa impacto
e surpresa, seja ganhando,
empatando ou perdendo. P
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Toshifumi Kitamura/AFP ● Filho e neto de ex-atletas
de seleção, o jovem Javier
Hernández é uma das
grandes revelações do
futebol mexicano atual.
Formado no Chivas
Guadalajara, o atacante de
22 anos foi artilheiro da
equipe na última temporada.
Pela seleção do México,
marcou quatro gols nas
últimas quatro partidas antes
da Copa, e disputa uma vaga
entre os titulares. Entrou
nos dois jogos do Mundial
até aqui e deixou sua marca
nos 2 a 0 contra a França,
resultado que colocou os
mexicanos bem perto da
vaga nas oitavas de final.
Após a Copa, Hernández
tem um novo destino: o
Manchester United, time com
o qual já assinou contrato
para a próxima temporada.

Text Box
Matéria

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 22 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. 46-47.
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