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3. Foram mais de 15 horas
de viagem até Abu Dabi. E,
lá, o choro foi inevitável com
a derrota colorada

3.

5. O goleiro Kidiaba foi mais
uma vez personagem do
jogo, com boas defesas e
uma diferente comemoração

5

2. Torcedores do Inter (cerca de 8 mil) foram de Porto Alegre até os Emirados Árabes: decepção

CENAS DE UM JOGO ATÍPICO

Rafael Sóbis: ‘Ainda
estamos caindo’

4

ABU DABI

O jogo nem havia terminado e já
dava para perceber o quanto os
jogadores colorados sentiam o
peso. Com a decepção consuma-
da, foi impossível esconder. “A
queda foi grande. Acho que ain-
da estamos caindo, esta é a verda-
de. A surpresa um dia ia aconte-
cer e aconteceu com a gente”, dis-
se Rafael Sóbis, culpando-se por
não ter transformado em gol pe-
lo menos uma das chances claras

que teve durante a partida. O ata-
cante se diz colorado, esteve nas
duas conquistas do Internacio-
nal na Taça Libertadores (2006
e 2010), mas fracassou na primei-
ra chance que teve de buscar o
título mais importante. “Para
mim, é muito difícil. Sei o quan-
to me preparei e quanto pensei
neste Mundial. O futebol pro-
vou de novo que o favorito nem
sempre vence”, desabafou.

Os jogadores do Inter esta-
vam perplexos. Não chegaram
nem a chorar. Embora tivessem
sido avisados e discursassem a
respeito das qualidades da equi-
pe africana, jamais esperavam
não chegar à final do Mundial. Já

os cerca de 8 mil colorados que
foram a Abu Dabi não consegui-
ram conter o de-
sespero. 90 mi-
nutos de jogo
a c a b a r a m
com os sonhos
de quem che-
gou a investir até
R$ 13 mil na via-
gem.

Roth a perigo. O con-
trato de Celso Roth com
o Inter termina no dia
31 e o presidente elei-
to do clube, Giovan-
ni Luigi, se negou on-
tem a falar de seu futuro
no time. Internamente,
as alterações do trei-
nador – colocou
Giuliano, Da-
mião e Oscar
nos lugares de
Alecsandro, Tinga e Sóbis –
foram bastante contestadas.

● O vexame do Internacional
ontem na semifinal do Mundial
de Clubes, em Abu Dabi, poderia
ter sido maior. O capitão do Ma-
zembe, Tresor Mputu, não estava
em campo. Suspenso por um ano
pela Fifa, após agredir um juiz
em agosto, durante jogo da Copa
dos Campeões da África, diante
de uma equipe de Ruanda, o cra-
que da equipe ficou de fora da
competição.

Com 25 anos e 1,74 metro,
Mputu atua pelo Mazembe desde
2002. Pela seleção congolesa

jogou 43 partidas e marcou 21
gols, sendo apontado como o “no-
vo Samuel Eto’o”, camaronês da
Internazionale de Milão.

Os times escoceses do Celtic
e Rangers já chegaram a ofere-
cer 2,5 milhões de libras (R$ 6,7
milhões) pelo atleta.

4. Celso Roth se irritou com
as chances perdidas. Seu
contrato termina dia 31 e ele
não sabe se segue no clube

JEFFERSON BERNARDES/PREVIEW.COM

PORTO ALEGRE

Derrotado em Abu Dabi para um
inexpressivo time africano, o In-
ternacional causou choro em
sua torcida ontem. E fez a festa
dos gremistas em Porto Alegre.

Na capital gaúcha, os cerca de
10 mil colorados que assistiram
ao jogo em um telão no Ginásio
Gigantinho, ao lado do Estádio
Beira-Rio, experimentavam a
melancolia da derrota. Durante
o restante do dia, eram vistos pe-
las ruas colorados cabisbaixos
ao som de buzinas gremistas que
teimavam em comemorar.

Na Avenida Goethe, tradicio-
nal ponto de encontro em dia de
clássicos, um torcedor colorado

que acompanhava o jogo em um
bar arremessou uma pedra no
carro de um casal de gremistas.
Uma mulher ficou ferida no ros-
to. Um termo circunstanciado
foi lavrado contra o torcedor do
Inter por lesões corporais.

Pela internet, o Grêmio não
perdeu a chance de debochar do
rival. Em seu perfil oficial no
Twitter, o clube se manifestou:
“Grêmio é o único clube gaúcho
invicto em jogos do Mundial de
Clubes. Parabéns ao @tpmazem-
be do Congo.”

O vice-presidente eleito do
Grêmio, Eduardo Antonini, tam-
bém entrou na farra. “Quem sou-
ber o contato dos goleadores afri-
canos nos avise. Serão belos re-
forços para 2011”, escreveu em
seu Twitter. E completou: “Que
tal convidar o Mazembe para a
inauguração da Arena?”, disse,
referindo-se ao novo estádio do
Grêmio, com inauguração pre-
vista para 2012. / LUCAS AZEVEDO

Zebra africana tem
folha de R$ 700 mil

O Internacional de Porto Ale-
gre tinha um torcedor chama-
do Charuto. Era um negro de
idade indefinida que fazia

parte do folclore do clube, tanto que o
deixavam entrar no estádio sem pagar.
E, quando o Inter jogava em outro está-
dio, não faltavam torcedores dispostos
a pagar sua entrada. O Charuto estava
invariavelmente bêbado. E não via o jo-
go. Ficava de costas para o campo, fazen-
do um interminável discurso para a tor-
cida, no qual a única palavra inteligível

era “Coroau”, a sua maneira de dizer
Colorado. Eu, garoto, era fascinado por
aquela figura de colorado em estado pu-
ro. Ele também fazia uma paródia in-
consciente de empolação vazia e retóri-
ca que não significava nada, mas isso, na
época, eu não saberia identificar. Para
mim, ele era apenas parte integral da
nossa torcida. Onde estivesse o “Co-
roau”, lá estava o Charuto.

Muitos anos mais tarde, entrevistan-
do o centroavante Claudiomiro, este me
surpreendeu com a revelação de que não

gostava muito de futebol. Jogava, se en-
volvia, mas, fora isso, simplesmente não
acompanhava o esporte. Me lembrei do
Charuto, que nunca olhava para o cam-
po, provavelmente nem sabia quem era
o adversário do Inter e dificilmente lia
jornal ou ouvia rádio para saber dos cam-
peonatos e das campanhas do seu time.
Sua paixão pelo Inter independia de
qualquer entorno – o Internacional era,
para ele, para todos os efeitos, uma abs-
tração. O objeto de um amor perene e
incondicional. Ganhasse ou perdesse.

Ser um torcedor como era o Charu-
to nos livraria do sofrimento como o
de ontem em Abu Dabi. Amar apenas
a ideia do Internacional e esquecer
os detalhes seria uma bênção. Mas
estamos nessa enrascada emocional:
não podemos abandonar nossa pai-
xão, que é irracional, e ao mesmo tem-
po não podemos deixar de ter raiva
do time que nos aprontou essa. Cla-
ro, a raiva passa, o amor continua.
Nenhum torcedor do mundo – salvo,
talvez, hoje, o do Barcelona – está li-
vre dessas oscilações. Mas que foi du-
ro ver o goleiro do Mazembe fazer
aquela sua dança sentada sem pensar
em assassinato, foi.

Grêmio fala
em contratar
astros do Congo

MARWAN NAAMANI/AFP

E o astro do time,
Mputu, nem
esteve em campo

MARWAN NAAMANI/AFP
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1. Dioko Kaluvituka (C) sai para a festa depois do 2º gol do Tout Puissant (Todo Poderoso) Mazembe

Mazembe, do Congo, ex-
Zaire, paga US$ 40 mil
por mês a seu craque e
soma 10 títulos nacionais
e quatro continentais

FADI AL-ASSAAD/REUTERS
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Wilson Baldini Jr.

A classificação do Mazembe e a
automática presença de um time
africano de forma inédita na deci-
são do Mundial de Clubes que-
bram o estereótipo de que os clu-
bes fora do eixo América do Sul e
Europa são desestruturados ou
semi-amadores. Fundado em
1939 por monges beneditinos
em Lubumbashi (antiga Elisabe-
thville), o Mazembe soma dez tí-
tulos congoleses, 5 da Copa do
Congo, 4 Copa dos Campeões da

África e uma Supertaça Africana.
Possui um estádio para 35 mil es-
pectadores, além de amplo cen-
tro de treinamento, que formou
vários dos jogadores que estão
nos Emirados Árabes. A média
de idade, que reúne 18 congole-
ses, quatro zambianos e dois ca-
maroneses, é de 25 anos, a mes-
ma do craque e capitão do time,
Tresor Mputu, que ficou de fora
da competição (ler texto ao lado).

Mputu, pretendido por vários
clubes da Europa, recebe o
maior salário do futebol africa-
no: US$ 10 mil (cerca de R$ 17
mil) por semana. A folha de paga-
mento atinge US$ 5 milhões
anuais, cerca de US$ 400 mil (R$
700 mil) por mês. Nada ainda
em comparação com os clubes
europeus e muito pouco em rela-
ção aos times brasileiros. O Co-

rinthians, por exemplo, gasta R$
4 milhões por mês com seu de-
partamento de futebol. Isso le-
vando em conta “apenas” R$ 500
mil de gastos com Ronaldo, que,
na verdade, recebe mais de R$ 1,5
milhão com propaganda. Se jun-
tarmos os salários do Fenômeno
e do lateral-esquerdo Roberto
Carlos, chega-se a um valor mui-
to parecido com o do Mazembe.

“Chegarmos à final foi muito
importante para que o mundo
perceba a nossa evolução”, disse
o experiente goleiro Kidiaba, de
34 anos, que tem se destacado
pelas boas atuações e pela dança
com o “bumbum” quicando no
chão a cada bom resultado de
sua equipe no Mundial.

O Mazembe participa pela se-
gunda vez do Mundial. No ano
passado terminou apenas na sex-

ta colocação, após duas derro-
tas. Estreou nas quartas de final
diante do Pohang Steelers e che-
gou a abrir o placar com Bedi, o
mesmo que fez o gol da vitória
deste ano sobre o Pachuca. Mas
os coreanos viraram na segunda
etapa. Na disputa do quinto lu-

gar, nova virada, daquela vez pa-
ra o Auckland City, por 3 a 2. Os
gols africanos foram de Kasongo
e Kasusula, que assim como Bedi
estão novamente em Abu Dabi,
mas com mais experiência.

Bobo no futebol. A República

Democrática do Congo dispu-
tou apenas uma Copa do Mun-
do. Foi em 1974, na Alemanha,
quando era o antigo Zaire, e não
passou da primeira fase. Caiu no
Grupo B, com Iugoslávia, Escó-
cia e Brasil. Seu ataque não fez
nenhum gol no Mundial, enquan-
to sua defesa foi vazada 14 vezes
em apenas três jogos – com direi-
to à segunda maior goleada da
história das Copas (9 a 0) sofrida
para a Iugoslávia. O primeiro
tempo terminou com 6 a 0 para
os iugoslavos. O placar só foi su-
perado em 1982, quando a Hun-
gria fez 10 a 1 em El Salvador, em
campos espanhóis.

Diante do Brasil, os africanos
fizeram uma aposta para que o
time não sofresse mais de dois
gols, o que seria uma façanha,
pois enfrentavam os então tri-
campeões mundiais, que eram li-
derados por Leão, Rivellino e
Jairzinho. O time segurou a des-
vantagem por 2 a 0 até os 34 mi-
nutos da etapa final, quando Val-
domiro fez o terceiro gol em fa-
lha grotesca do goleiro. Naquele
época ainda existia “bobo no fu-
tebol”. Atualmente, a situação é
outra. O Inter que o diga.

Amar apenas a ideia do Inter e
esquecer os detalhes seria uma
bênção, nos livraria do sofrimento
como o de ontem em Abu Dabi

Ah, o Charuto

●✽
LUIS F.
VERISSIMO
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Triste.
Oscar
mal teve
chance

Mputu. Um ano de suspensão

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 15 dez. 2010, Esportes, p. E2.




