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Chave Jogos

G1 Corinthians x Colômbia 3

G2 Jaguares (MEX) x Alianza (PER)

G3 Cerro Porteño x Petare (VEN)

G4 Chile 3 x Bolívar (BOL)

G5 Independiente x Equador 3

G6 Grêmio x Liverpool (URU)

Grupo 3

Argentinos Jrs.

Nacional (URU

Fluminense

América (MEX)

Grupo 2

Junior (COL)

Peru 2

Oriente Pet. (BOL)

Vencedor do G6

Grupo 1

Peru 1

Libertad (PAR)

Colômbia 2

San Luis (MEX)

Grupo 4

Caracas (VEN)

Univ. Católica (CHI)

Argentina 3

Vencedor G4

Grupo 5

Santos

Colo Colo (CHI)

Dep. Táchira (VEN)

Vencedor G3

Grupo 6

Internacional

J. Wilstermann (BOL)

Equador 2

vencedor G2

Grupo 7

Argentina 2

Guaraní (PAR)

Cruzeiro

vencedor G1

Em primeiro

Tottenham

Schalke 04

Manchester United

Barcelona

Bayern de Munique

Chelsea

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Grupo 8

Equador 1

Peñarol (URU)

Argentina 4

vencedor G5

Em segundo

Internazionale

Lyon

Valencia

Copenhage

Roma

Olympique

Milan

Arsenal

PRÉ-LIBERTADORES

6 jogos
terminaram sem gols na Copa da
África do Sul, que teve a pior
média da história, o que causou
preocupação na Fifa

145gols
foram feitos nas 64 partidas,
média de 2,27

PREOCUPAÇÃO

Jamil Chade / GENEBRA

Para garantir que a Copa de 2014
não repita o fiasco em campo co-
mo ocorreu na África do Sul
2010, a Fifa estuda adiar em qua-
se um mês o início do maior tor-
neio do mundo. A meta é dar
mais tempo para que os astros

possam se recuperar de tempora-
das duras em seus clubes e che-
gar ao Mundial em plena forma.

A ideia faz parte do pacote de
reformas que um grupo técnico
começa a analisar na Fifa. Em
vez de o jogo inaugural ocorrer
em junho, o Mundial teria seu iní-
cio em julho. Fontes da entidade
disseram ao Estado que patroci-
nadores, técnicos e mesmo re-
des de TV se queixaram ao ver
jogos nada atraentes, sem gols e
com as maiores estrelas do mun-
do se arrastando pelo campo.

Os parceiros da Fifa garantem
que estão dispostos a continuar

pagando os preços exorbitantes
cobrados pela entidade para pa-
trocinar o evento. Mas, em tro-
ca, precisam de um torneio de
primeira categoria, o que não
ocorreu em 2002, 2006 e 2010.

Neste ano, por exemplo, Way-
ne Rooney não conseguiu fazer
um gol. Cristiano Ronaldo se des-
pediu do torneio sem brilhar, Di-
dier Drogba foi apenas uma som-
bra do jogador que atua pelo
Chelsea e Kaká era apenas uma
imagem distante do craque que
levou o Milan a conquistas.

Os primeiros problemas fo-
ram registrados já na Copa de

2002, com qualidade em campo
bem inferior à que se esperava
de um Mundial. Para 2006, na
Alemanha, uma semana extra foi
dada às seleções, com torneios
nacionais acabando mais cedo.
Mas nem isso funcionou. Agora,
a perspectiva é dar um mês intei-
ro aos treinadores das seleções.

Outra medida sob análise é a
de impedir que jogos, mesmo da
primeira fase, terminem empata-
dos. A Fifa se irritou com os es-
quemas defensivos levados para
a África do Sul. O resultado foi a
pior média de gols na história
das Copas e a qualidade baixa do

futebol apresentado.
A entidade debate a introdu-

ção de cobranças de pênaltis já
na primeira fase, obrigando os ti-
mes a atacar. A prorrogação po-
de acabar e a Fifa ainda estuda a
adoção da morte súbita nas parti-
das. Tudo para elevar o número
de gols e tornar o evento mais
emocionante. “Queremos uma
Copa do Mundo mais atrativa”,
afirmou Joseph Blatter, presi-
dente da Fifa. “Na primeira fase,
ninguém quer perder. Na Copa
deste ano, tivemos seis partidas
que terminaram sem gols. Te-
mos de rever isso.” fase.

O desastre da arbitragem em
2010 também obrigará a Fifa a
pensar na profissionalização dos
juízes que atuam no Mundial.

Fifa estuda atrasar início da Copa no Brasil em um mês

ZURIQUE

O segundo lugar no Grupo A da
primeira fase da Copa dos Cam-
peões deverá custar caro para a
Internazionale, a atual campeã

do Velho Continente, a partir
das oitavas de final da edição
2010/2011. No sorteio do dia 17, o
time italiano tem grandes chan-
ces de ter de encarar um clássico
já no primeiro mata-mata.

Julio Cesar, Maicon, Lúcio e
Thiago Motta, Philippe Couti-
nho poderão ter pela frente o Bar-
celona, que eliminou no campeo-
nato passado nas semifinais,
Bayern de Munique, com quem
decidiu o título ou o Real Ma-
drid, que é dirigido pelo seu ex-

técnico, o português José Mouri-
nho. Manchester United e Chel-
sea são outros duros rivais que
estão na lista. Se o sorteio for ge-

neroso, o adversário pode vir a
ser Schalke ou Shakhtar.

Milan e Roma vivem o mesmo
drama do rival. Também segun-

dos colocados em seus grupos,
os outros dois times italianos
classificados podem ter uma tra-
jetória bastante complicada pa-

ra seguir na disputa da competi-
ção continental.

O Arsenal, único inglês a não
ser campeão de grupo, é outro
time grande que certamente en-
frentará um caminho árduo. Ou
pega os favoritos Barcelona,
Real Madrid e Bayern de Muni-
que ou vai encarar o embalado
Schalke 04, que venceu seus três
jogos em casa na primeira fase.

Libertadores 2011

Mundial 2014

Objetivo da entidade é
dar mais tempo de
descanso aos jogadores
e, assim, melhorar o nível
técnico da competição

Campeã Inter não
deverá ter vida fácil
a partir das oitavas
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Sorteio do dia 17 poderá
colocar italianos diante
de Barcelona, Real,
Manchester, Bayer de
Munique ou Chelsea

Elder Ogliari / PORTO ALEGRE
Rubens Santos / GOIÂNIA

A explosão de alegria dos argen-
tinos do Independiente, a decep-
ção incontrolável dos jogadores
do Goiás e a euforia até então
reprimida dos gremistas, servi-
ram de pano de fundo para a defi-
nição de mais dois participantes
da fase de classificação da Taça
Libertadores de 2011. O Inde-
pendiente, como campeão da
Copa Sul-Americana, enfrenta-
rá um adversário do Equador pa-

ra conquistar um lugar na fase
de grupos da principal competi-
ção sul-americana e o Grêmio,
que viu a vaga cair no seu colo
com o tropeço goiano, se prepa-
ra para encarar o Liverpool, do
Uruguai.

Agora, já estão definidos 32
dos 38 participantes do torneio
desde sua primeira fase, sendo
que seis ficarão pelo caminho e
32 entrarão na fase de grupos,
aquela que é considerada, de fa-
to, a Libertadores.

O duelo que mais promete na
competição reúne os rivais gaú-
chos Internacional, atual cam-

peão do torneio, e o Grêmio,
que ainda fará um jogo antes de
entrar na fase de grupos. A única
vez que ambos disputaram jun-
tos a competição foi em 2007,
mas jamais se enfrentaram.

Empolgado com o presente
inesperado, o Grêmio começa a
pensar em reforços de peso. “Va-
mos investir”, anunciou, on-
tem, o vice-presidente de fute-
bol eleito, Antônio Vicente Mar-
tins, que assume o cargo no dia
15. O futuro dirigente admite,
ainda, que a possível parceria
com a Traffic pode levar o time a
fechar “alguns negócios pon-

tuais”. Nega, no entanto, que te-
nha havido sondagens a Diego
Souza, do Atlético-MG, e Zé Ro-
berto, do Hamburgo.

Conquistada a vaga na Liber-
tadores, alguns jogadores mani-
festaram alívio postando mensa-
gens no Twitter. “Classificação
merecida. Torcedor tricolor, co-
memore como se fosse um títu-
lo”, sugeriu Douglas. “Se Deus
quiser, vamos fazer uma boa
campanha na Libertadores”,
anunciou Diego Clementino. Pa-
ra Jonas, por intermédio de sua
assessoria, “a vaga veio coroar
um ano maravilhoso”.

Revolta goiana. Torcedores e
diretores do Goiás criticaram
ontem o árbitro Oscar Ruiz e
vincularam a atuação do colom-
biano à derrota do Goiás na fi-
nal da Copa Sul-Americana pa-
ra o Independiente, nos pênal-
tis, após o desembarque em
Goiânia. “Foi péssima a atuação
do juiz colombiano”, disse Hai-
lé Pinheiro, presidente do Con-
selho Deliberativo. “Infelizmen-
te, um árbitro daquela qualida-
de, e encerrando a carreira, foi
um malandro.”

HP, como é chamado, disse
que, na madrugada anterior ao

jogo, um dos quartos da delega-
ção do Goiás, no Hotel, foi viola-
do. “E a polícia não tomou co-
nhecimento”, disse.

“O gol do Marcão foi claro. O
Goiás demonstrou o seu tama-
nho, mas fica com o sentimento
de que roubaram a taça da gen-
te”, disse o diretor Edminho Pi-
nheiro. “Demos um passo atrás,
mas agora vamos começar tudo
de novo”, comentou o goleiro
Harlei, que revelou ter sido pro-
curado pela direção para conti-
nuar no clube.

Derrota do Goiás na
Copa Sul-Americana dá
a vaga ao Grêmio,
que vai disputar a
principal competição
sul-americana ao lado
do rival Inter

Copa dos Campeões

Esperança. Os torcedores da Inter confiam nos gols do atacante Samuel Eto’o (D) nas oitavas

Grêmio. A torcida
vibrou com o
tropeço do Goiás

CLASSIFICADOS

OS GRUPOS DA COMPETIÇÃO
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