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Goleiros

Fabio Cruzeiro

Jefferson Botafogo

Julio Cesar Inter de Milão

Victor Grêmio

Laterais

André Santos Fenerbahçe

Adriano Barcelona

Daniel Alves Barcelona

Maicon Inter de Milão

Zagueiros

David Luiz Chelsea

Lúcio Inter de Milão

Luisão Benfica

Thiago Silva Milan

Volantes

Anderson Manchester United

Henrique Cruzeiro

Lucas Leiva Liverpool

Ramires Chelsea

Sandro Tottenham

Meias

Elano Santos

Elias Atlético de Madri

Jadson Shakhtar Donetsk

Lucas São Paulo

Thiago Neves Flamengo

Atacantes

Alexandre Pato Milan

Fred Fluminense

Leandro Damião Inter

Neymar Santos

Nilmar Villarreal

Robinho Milan

OS CONVOCADOS

Sílvio Barsetti / RIO

Foi uma prévia do grupo que Ma-
no Menezes levará para a Copa
América, em julho. O técnico da
seleção convocou ontem 28 atle-
tas, entre os quais Robinho, do

Milan, para dois amistosos do
Brasil (Holanda, dia 4, e Romê-
nia, dia 7 de junho). Da lista, vai
definir os 22 que serão inscritos
na competição.

Há apenas uma exceção – Pau-
lo Henrique Ganso. Contundi-
do, o atleta do Santos conta com
um prazo mais extenso para ten-
tar o título na Argentina.

Mano deixou claro que Ronal-
dinho Gaúcho não está nos pla-

nos. Ele ficou fora da relação. Ao
mesmo tempo, chamou Fred,
Thiago Neves e o goleiro Fábio,
do Cruzeiro. Os três chegam à
seleção pela primeira vez desde
que Mano Menezes assumiu a
equipe, no ano passado.

Fábio se junta a Julio Cesar,
Victor e Jefferson, mas não deve
ficar entre os 22. Fred e Thiago
Neves só permanecem no grupo
se tiverem desempenho muito
bom nos amistosos.

Mano vai anunciar a lista defi-
nitiva para a Copa América logo
após o amistoso do dia 7, contra
a Romênia, em São Paulo. O jogo
vai marcar a despedida de Ronal-
do da seleção. O maior artilheiro
das Copas vai entrar em campo
apenas no decorrer do primeiro

tempo. No intervalo, receberá vá-
rias homenagens.

Depois da festa, a seleção vol-
ta para o segundo tempo sem o
atacante e com o objetivo de ti-
rar proveito do adversário.

Sobre o confronto com a Ho-
landa, dia 4, em Goiânia, ele dis-
se que a seleção não vai encarar o
time europeu em busca de “vin-
gança” – foi a Holanda que elimi-
nou o Brasil no último Mundial.

Durante entrevista num hotel
da zona sul do Rio, o técnico ain-
da fez uma ressalva sobre a amea-
ça de São Paulo ter um papel se-
cundário na Copa do Mundo. “É
o grande centro de futebol do
Brasil. Espero que as pessoas en-
volvidas no projeto cheguem a
um entendimento.”

Mano inflaciona elenco
para nova convocação

Futebol

Boleiros

Ingressos sobem 152% em sete anos

L anço uma enquete. O que é
pior: o Corinthians ser eli-
minado pelo Tolima na pré-
Libertadores, o Palmeiras

sofrer 6 a 0 do Coritiba ou o São Pau-
lo cair na Copa do Brasil diante do
fraco Avaí? Os resultados fizeram es-
tragos consideráveis nos clubes. Há
muito tempo o trio de ferro não ini-
ciava tão mal uma temporada, e a úni-
ca solução para salvar o ano é a con-
quista do título brasileiro.

Vexame, vergonha, decepção, pa-
pelão... Qualquer dos termos utiliza-
dos pelos torcedores pode ser empre-

gado sem exagero para descrever o de-
sempenho dos três. Eles tiveram cinco
meses de times pequenos e alguns mo-
mentos de equipes de várzea.

O Corinthians chegou à final do Pau-
lista porque venceu o Palmeiras nos pê-
naltis na semifinal de um campeonato
de apenas quatro candidatos à taça. Mas
em nenhuma ocasião foi capaz de dri-
blar sua fragilidade. O Santos entrou na
decisão com tremendo favoritismo e
confirmou em campo a vantagem técni-
ca. Chamou a atenção o fato de os corin-
tianos terem criado só duas chances de
gol em 90 minutos na Vila. O título foi

para a Baixada sem sustos, embora os
santistas tivessem viajado para a Colôm-
bia no meio de semana e disputado a
finalíssima sem Ganso.

Andrés Sanchez não se preparou para
a inesperada queda na pré-Libertado-
res – o elenco, aliás, não levou a sério o
confronto com o Tolima e paga até hoje
alto preço. Perdeu Ronaldo, Roberto
Carlos, Jucilei, e já havia negociado
Elias. O torcedor não deve esperar gran-
de coisa no Brasileiro, se a diretoria não
continuar correndo atrás de boas con-
tratações, como foi a de Alex, ex-Inter.

Outra questão a consumir boa parte
das energias da cúpula alvinegra é o tão
falado Itaquerão. Andrés, pergunte a
seus torcedores se eles preferem gran-
des títulos ou o estádio da abertura da
Copa do Mundo. É óbvio que uma arena
na Copa resulta em dinheiro, visibilida-
de, exposição na mídia, patrocínio,
etc... Mas não tenho dúvida de que um
jogo do Brasil na estreia do Mundial não
apagará em nada a tristeza da Fiel pelas
seguidas derrotas desde o ano passado.

O Palmeiras, para mim, vive a situa-
ção mais delicada do trio. Arnaldo Tiro-
ne, em entrevista ao Jornal da Tarde e ao

Estado, escancarou seu descontenta-
mento com Valdivia (e tem motivos pa-
ra isso), criticou o racha político no clu-
be e falou da preocupação com a parte
financeira. Um presidente, claro, tem
de tomar cuidado ao expor questões in-
ternas, mas o desabafo reflete a (triste)
realidade no Palestra Itália. Sem dinhei-
ro, fica difícil a chegada de grandes no-
mes e mais difícil ainda uma boa campa-
nha no Brasileiro.

Entre os três, o São Paulo tem o me-
lhor elenco. Mas o fato é que começa a
competição da pior maneira possível.
Depois de ter praticamente descartado

Carpergiani, Juvenal Juvêncio resolveu
mantê-lo no cargo, sem nenhuma con-
vicção. O experiente treinador, um dos
sujeitos mais respeitosos e educados
que conheci no futebol, perdeu o coman-
do do grupo. Vem sendo criticado, pas-
mem, até por Marlos, o jogador que
mais provoca irritação no torcedor. Por

maisque Carpegiani seja sério e traba-
lhador – e o mercado ofereça poucas
opções –, apostar nele é um alto risco.

Em fevereiro, estive no Morumbi
para um almoço com Juvenal. Na con-
versa, o presidente me confidenciou
ter cometido um erro em 2010: Ricar-
do Gomes. Afirmou que deveria ter
trocado o técnico antes da semifinal
da Libertadores, contra o Internacio-
nal, pois estava claro que o time não
tinha padrão de jogo nem força ofen-
siva. Resolveu, porém, dar-lhe a chan-
ce de enfrentar os gaúchos. Tarde de-
mais. Será que Juvenal não está repe-
tindo o erro?

Erro, também, é ficar com Rivaldo.
Sua atitude de dizer que se sentiu hu-
milhado por não ter enfrentado o
Avaí não foi normal. O meia desres-
peitou colegas e comissão técnica. E,
embora tenha sido craque, hoje, com
39 anos, seria mais útil como auxiliar
técnico ou dirigente do que atleta.

O São Paulo tem alguns bons joga-
dores e pode ir longe no Brasileiro, já
que ninguém (talvez com exceção do
Santos) empolga no País. Mas, antes,
precisa fazer voltar a ordem no clube.

Última chance

SEGUNDA-FEIRA
PAULO CALÇADE

TERÇA-FEIRA
LUIZ ZANIN

QUARTA-FEIRA
DANIEL PIZA

QUINTA-FEIRA
WAGNER VILARON

SEXTA-FEIRA
EDUARDO MALUF

SÁBADO
MARCOS CAETANO

DOMINGO
UGO GIORGETTI

Seleção brasileira

eduardo.maluf@hotmail.com

Levantamento mostra
que ver jogos ao vivo no
Brasil, apesar da
precariedade dos
estádios, está mais caro

Só o título brasileiro pode
salvar Corinthians, Palmeiras
e S. Paulo de ano vergonhoso

Paulo Favero

Assistir ao seu time nos estádios
brasileiros está cada vez mais ca-
ro. De 2004 para cá, enquanto a
inflação oficial (IPCA) foi de
47,97%, as entradas para parti-
das de futebol aumentaram em
média 152,06%, segundo levanta-
mento do Estado.

Não há muito o que fazer con-
tra a inflação do ingresso: como
a Confederação Brasileira de Fu-
tebol (CBF) não define um pre-
ço máximo para o Campeonato
Brasileiro, que começa mais
uma edição amanhã, cada clube
cobra quanto acha que deve. Ou
melhor, que vale: uma boa cam-
panha ou a contratação de uma
estrela contribuem de forma de-
cisiva para a majoração do preço.

Em todas as regiões do País
houve aumento no valor dos in-
gressos. No último Brasileiro, o
Corinthians teve o maior preço
médio, com R$ 32,77. Ver seus
jogos já havia ficado mais caro
no ano anterior, quando o clube
contratou o atacante Ronaldo.

Em 2010, a arrancada vitorio-
sa fez o Fluminense aproveitar
para encher os cofres. O time exi-
giu de seus fãs uma média de R$
25,32, mais que o dobro do que
foi cobrado no ano anterior –
quando quase foi rebaixado.

O recorde das sete tempora-
das que o levantamento abrange
é do Palmeiras, que em 2009 co-
brou R$ 35,31 de torcedores em-
polgados com um time que lide-
rava o campeonato a poucas ro-
dadas do final e acabou desclassi-
ficado até da Taça Libertadores.

Na outra ponta, o Figueirense
cobra o menor preço do País. O
número de sócios (13 mil, para
um estádio com capacidade de
19,5 mil) ajuda a fechar a conta.

“Acho que é preciso ter um
bom espetáculo, mas o preço
tem que ser condizente”, afirma

Renan Dal Zotto, diretor de mar-
keting do clube catarinense.

Pioneiro. Mário Celso Petra-
glia, ex-presidente do Atlético-
PR, foi o precursor do aumento
dos bilhetes no futebol nacional.
“Eu paguei um preço alto pelo
pioneirismo. Melhoramos a qua-
lidade e o conforto da Arena da
Baixada, a partir de 99, e entende-

mos naquele momento que os
preços teriam de ser equivalen-
tes. Inicialmente foi a R$ 30, hou-
ve reclamação geral, torcedores
foram ao Procon e recuamos.”

O dirigente introduz uma
questão crucial para a discussão
do tema: o custo/benefício.

O torcedor santista Luiz Fer-
nando de Palma estava revolta-
do na última partida de seu time

no Pacaembu. “Eu paguei R$ 250
no ingresso e o estádio quase não
tem banheiros. É uma vergo-
nha”, protestou. É a realidade
brasileira: ingressos cada vez
mais caros, e estádios precários.

Europa. É difícil comparar a si-
tuação brasileira e a europeia, do-
na de alguns dos campeonatos
mais organizados do mundo. Lá,

a venda de bilhetes se dá no siste-
ma de carnê – eles são adquiri-
dos por pacote, com desconto.

Ainda assim, na média o euro-
peu paga mais, mas tem outros
serviços, como recepcionistas
que dão informações e ajudam na
localização de lugares nas arenas.

TV. Enquanto nos estádios bra-
sileiros o futebol está cada vez

mais inflacionado, a adesão em
massa de novos clientes dos pa-
cotes de pay-per-view tem ajuda-
do o preço das transmissões na
TV fechada a se manter pratica-
mente estável. Hoje, um pacote
que inclui Brasileiro e estadual
custa cerca de R$ 58 (contra qua-
se R$ 50 em 2008). O serviço ti-
nha, até abril, 993 mil assinantes.
/ COLABOROU THAÍS PINHEIRO

EDUARDO
MALUF
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 20 maio 2011, Esportes, p. E3.




