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NÚMEROS TÊNIS

Bellucci espanta a má fase

3

● FUTEBOL
COPA DO BRASIL
Oitavas de final
São Paulo x Goiás
21h50 / GLOBO / BAND / ESPN HD
Horizonte-CE x Flamengo
21h50 / SPORTV 2 / ESPN

Vasco x Náutico
21h50 / ESPN BRASIL
Grêmio Prudente x Ceará
19h30 / SPORTV
TAÇA LIBERTADORES
Oitavas de final
Santos x América
21h50 / SPORTV / BANDSPORTS
Estudiantes x Cerro Porteño
19h30 / SPORTV 2 / BANDSPORTS
COPA DOS CAMPEÕES
Semifinal
Real Madrid x Barcelona
15h30 / GLOBO / BAND / ESPN /
ESPN HD
CAMPEONATO FRANCÊS
Olympique de Marselha x Nice
14h / SPORTV 2

2 a 0
CRISE NO BOTAFOGO

Joel Santana faz
críticas a Caio Jr.
O técnico Joel Santana resolveu
falar abertamente sobre sua saí-
da do Botafogo. E não poupou
críticas a seu sucessor, Caio Jr.
“Disse que ia fazer e acontecer.
Cadê?”, disse ao jornal Meia Ho-
ra. O Alvinegro foi eliminado
do Campeonato Carioca e da
Copa do Brasil.

LIBERTADORES

Flu corta Emerson da
fase final: rescisão perto
Emerson, autor do gol do título
nacional do Flu no ano passado,
está perto de deixar o clube. On-
tem, ele cortado das fases finais
da Libertadores – entrou Diogo.

TAÇA RIO

Ronaldinho, quase fora
da decisão com o Vasco

Dificilmente o Flamengo conta-
rá com o meia Ronaldinho Gaú-
cho na decisão da Taça Rio, do-
mingo, no Engenhão. O meia
faz fisioterapia para tentar se
recuperar para o clássico, mas
ainda reclama de dores no joe-
lho esquerdo. O lateral Léo
Moura, também machucado, é
outro que pode perder a final.

OmelhordaTV

Thomaz Bellucci vinha de quatro derrotas seguidas, mas ontem
venceu Frederik Nielsen na estreia do Torneio de Estoril: 7/5 e 6/1.
Ricardo Mello bateu o americano John Isner por 6/4 e 7/6(4).

JogoRápido

equipes podem definir a série dos
playoffs da NBA hoje. O Memphis
Grizzlies joga para ser a grande
zebra. Visita o San Antonio e, se
vencer, faz 4 a 1. Também com 3 a
1, Oklahoma e Miami jogam em
casa contra Denver e 76ers

VÔLEI

Leandro Vissotto se
despede do Vôlei Futuro
O oposto Leandro Vissotto não
seguirá defendendo o Vôlei Fu-
turo, de Araçatuba, com o qual
foi terceiro lugar na Superliga.
Ontem, o jogador postou em
seu Twitter uma frase agrade-
cendo o carinho da equipe, em
tom de despedida. “Gostaria de
agradecer Araçatuba pelo cari-
nho e hospitalidade. Agradecer
à diretoria do VF por tudo. Fi-
quem com Deus”, escreveu o
jogador, que ainda não sabe se
segue no País ou volta à Europa.

HUGO CORREIA/REUTERS

é vantagem de Franca sobre São
José nas quartas de final do NBB.
Ontem, em casa, o time venceu por
79 a 78. No outro jogo, o Pinheiros
superou o Joinville por 84 a 70 e
também abriu 2 a 0.

Futebol e negócios

Clubes
discutem o
que fazer
com o C13

É cada vez mais comum ver
no mundo do futebol a
confusão entre estatística
e profecia. Estatísticas re-

tratam tendências do passado, não
resultados do futuro. Quando se
diz que um time tem 8% de chance
de classificação, o que se está dizen-
do é que a repetição do comporta-
mento médio até ali (vitórias no
campeonato, fora ou dentro de ca-
sa, contra determinado adversário,
etc) pode provocar a derrota. Ou
seja, como qualquer torcedor no bo-
teco, o matemático está dizendo:

“Vai ser difícil para o Fluminense na
Libertadores”. Aí o Fluminense, co-
mo quando escapou do rebaixamento
do Brasileiro em 2009, vai lá, vence e
se classifica – e as mesmas pessoas
resmungam contra os números.

Na realidade, essa é uma parte de
um problema bem maior: falar sobre
futebol virou ficar adivinhando placa-
res. Claro, a expectativa que um gran-
de jogo causa é impressionante, como
poucas coisas na sociedade, mas será
que não podemos falar um pouco
mais de futebol propriamente dito? É
até divertido passar por colegas nos

corredores e perguntar “E então, ga-
nhamos ou não? Tá com esperança?”,
sem sequer precisar explicar o assun-
to em pauta. Ou ligar para um amigo e
combinar secar um rival... Mas fazer
pose e afirmar achismo como se fosse
sinal de sabedoria tira justamente es-
sa graça do futebol. Um exemplo re-
cente foi a tabela das quartas de final
do Paulista, em que tanta saliva se gas-
tou sobre qual dos clubes grandes ia
ter mais dificuldades. Os quatro fo-
ram lá e, jogando para o gasto, estão
nas semifinais.

Já os jogos do fim de semana são
bem menos previsíveis. Pode dar tan-
to São Paulo como Santos; Palmeiras
como Corinthians. Há diferenças en-
tre eles, mas nada tão grande que
aponte favoritismo, nem mesmo o
mais ligeiro, ainda mais sendo apenas
uma partida. O São Paulo não terá Lu-
cas, que é um talento e tanto, mas o
esquema com Ilsinho e Marlos na arti-
culação e Dagoberto na frente – Dago-
berto que é um dos melhores jogado-
res do campeonato – tem tudo para
dar trabalho à defesa do Santos, embo-
ra mais bem posicionada depois da

chegada de Muricy. Do outro lado,
além de Arouca, Elano e Ganso, o San-
tos tem Neymar, que continua bri-
lhando, cumprindo a promessa de no-
vo fora de série lançado pelos grama-
dos brasileiros. Marcá-lo com aten-
ção contínua e sem faltas demais é,
isso sim, uma probabilidade difícil...
Meio metro e meio segundo bastam.

Já o Palmeiras, como era líder até a
penúltima rodada, vinha sendo decan-
tado como time “sólido”, “equilibra-
do”, que toma poucos gols, etc. Mas
os últimos jogos mostraram que não é
bem assim. É preciso alguém do meio

para a frente que faça a diferença – eis
a história do futebol em uma frase, eis
tudo que há a dizer sobre tática e técni-
ca. E o Palmeiras tem, sim, esse al-
guém: Valdívia. Ele protege a bola co-
mo ninguém, e o marcador nunca sa-
be para que lado vai girar; tem malícia
e visão; seu mais recente gol foi um

belo chute com efeito. Se a fim e em
forma, pode deixar um Leandro
Castán em grandes apuros. Do ou-
tro lado, não há ninguém assim,
apenas a presença de área de Lied-
son e alguns arroubos de William,
que nem sempre tem tido a chance
que merece.

Mas esses são jogos do domingo
e hoje as atenções do mundo se vol-
tam para mais um confronto de Bar-
celona e Real Madrid. O Barça já
meteu cinco no Madrid e é virtual
campeão espanhol. O Madrid ga-
nhou a Copa do Rei, com Cristiano
Ronaldo decisivo, mas não é conso-
lo. Já bater o rival numa Cham-
pions é outra história, ou melhor,
História. O Barça é um time extraor-
dinário, mas não infalível. Villa e
Pedro não estão na melhor fase e a
ausência de Puyol foi sentida. O Ma-
drid tem ainda Di Maria e Özil, afo-
ra Kaká começando a reencontrar
os bons tempos. Ninguém, porém,
faz o que Messi faz. Qual é a estatís-
tica? 50%. Por isso mesmo, a expec-
tativa é 100%. Vamos aprender a
ver em vez de prever.

Assembleia em 3 de maio
define rumos da entidade
e há esforço conciliador;
Senado faz audiência hoje
e tema é contrato de TV
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Ufa, sem favoritos!
Qual é a estatística para
Barça e Madrid? 50%. Por
isso, a expectativa é 100%

Tom conciliador. Luis Álvaro diz não haver intenção de tirar Fábio Koff do comando do C13

Paulo Vinícius Coelho

Um encontro ontem, no Hotel
Sofitel, no Rio, reuniu dirigentes
dos 14 clubes que já assinaram
contrato com a TV Globo para
transmissão do Brasileirão entre
2012 a 2015. A reunião foi marca-
da por e-mail enviado pelo dire-
tor da Globo Esportes, Marcelo
Campos Pinto, no dia 15 de abril,
e serviu para definir a estratégia
para a assembleia do Clube dos
13, no dia 3 de maio. Hoje ocorre
audiência pública no Senado,
em que se ouvirá os depoimen-
tos das TVs envolvidas no pro-
cesso de concorrência.

A mensagem de Campos Pin-
to tratava ainda de outra reu-
nião, que aconteceu semana pas-
sada no Hotel Pestana, também
no Rio. A troca de e-mails eviden-
cia que os advogados da TV Glo-
bo indicaram um profissional pa-
ra afinar ideias com os departa-
mentos jurídicos dos clubes so-
bre os aspectos legais.

“Como eles (os advogados da
Globo), estão impedidos de as-
sessorarem os clubes, pois pode-
rá haver algum conflito de inte-

resses entre os clubes e a Globo,
indicaram o nome de profissio-
nal que não é ligado a eles e tam-
pouco à Globo, para trocar
ideias com os jurídicos dos clu-
bes sobre os aspectos legais’’, diz
a mensagem assinada por Cam-
pos Pinto, a que o Estado teve
acesso (leia a íntegra ao lado).

Hoje, a senadora Lídice da Ma-
ta (PSB-BA) comanda a audiên-
cia em que o Senado pretende
ouvir representantes do Clube
dos 13, da TV Globo e do Cade, o
Conselho Administrativo do Di-
reito Econômico. Segundo o ga-
binete da senadora, também es-
tão confirmadas as presenças de
representantes da Rede TV! e TV
Record, além do presidente da
CBF, Ricardo Teixeira.

Autarquia ligada ao Ministé-
rio da Justiça, o Cade determi-
nou no ano passado que deveria
haver concorrência para a reno-
vação do contrato de transmis-
são de TV e estabeleceu regras.
Por isso, o C13 anunciou licita-
ção, abortada quando a TV Glo-
bo divulgou que negociaria com
os clubes individualmente.

O Cade autorizou acordos em
separado. Mas os contratos indi-
viduais incluem nomes de 18 clu-
bes, o que pode caracterizar a ne-
gociação coletiva. Nos últimos
20 dias, houve três reuniões. A
primeira na sede da TV Globo, a
segunda no Hotel Pestana e a de
ontem, em que se discutiu aestra-

tégia diante do C13. “Caminha-
mos para a convergência’’, disse
opresidente do Santos, Luis Álva-
ro de Oliveira Ribeiro. Os clubes
não pretendem destituir Fábio
Koff da presidência da entidade.

O diretor executivo do Clube
dos 13, Ataíde Gil Guerreiro, visi-
ta hoje à tarde o Cade e tem a
expectativa de conseguir limi-
nar que impeça a TV Globo de
seguir sua negociação com os clu-
bes. “Acho que eles estão sendo

muito pressionados’’, opinou
Guerreiro.

Discussões. Os contratos têm
produzido discussões em prati-
camente todos os clubes. No Fla-
mengo, reunião que discutiria
ontem o contrato com a Rede
TV!, assinado pelo Clube dos 13 à
revelia dos que assinaram com a
Globo, foi cancelada. “Tecnica-
mente, não assinamos com a Glo-
bo, porque o acordo depende do

Conselho Deliberativo. Te-
mos a mesma tese do presi-
dente do Atlético-MG, Alexan-
dre Kalil, de que é preciso tirar
o Fundo de Custeio do contra-
to. Como fomos informados
que as minutas dos contratos
foram alteradas e o Fundo de
Custeio deixará de existir, a
reunião foi cancelada e será re-
marcada’’, disse o presidente
do Conselho Fiscal, Leonardo
Ribeiro.
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