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“Em 2013, nosso
objetivo é ter uma
região do mundo
onde clubes possam
pagar as contas”

● FUTEBOL
CAMPEONATO ARGENTINO

Vélez Sarsfield x Godoy Cruz

21h / ESPORTE INTERATIVO

LIGA FUTSAL

Petrópolis x Umurama

19h15 / SPORTV

● TÊNIS
TORNEIO DE QUEENS

8h30 / ESPN BRASIL / ESPN HD

● HÓQUEI
NATIONAL HOCKEY LEAGUE

Boston Bruins x Vancouver Canucks
21h / ESPN BRASIL / ESPN HD

● PROGRAMAS
BEM, AMIGOS!

21h / SPORTV
LINHA DE PASSE

21h / ESPN BRASIL

Secretário-geral da Fifa

GIANNI INFANTINI

OmelhordaTV

ORDEM NA BAGUNÇA

Wilson Baldini Jr.

A lenda Julio Cesar Chavez conti-
nua viva no mundo do boxe. Na
madrugada de ontem, no Sta-
ples Center, em Los Angeles,

diante de mais de 12 mil especta-
dores, Julio Cesar Chavez Jr., de
25 anos, conquistou o título mun-
dial dos médios, versão Conse-
lho Mundial de Boxe, ao derro-
tar o alemão Sebastian Zbik, por
pontos, após 12 rounds. Dois ju-
rados deram vitória ao mexica-
no (115 a 113 e 116 a 112). Outro
apontou empate em 114 pontos.

Chavez Jr. se tornou o primei-
ro campeão mexicano na catego-
ria que tem como limite 72,575
quilos. Ele venceu no mesmo lo-

cal onde seu pai conquistou o pri-
meiro título mundial, em 1984,
ao superar Mario Martinez.

Com o título, Chavez Jr., que
soma 43 vitórias (30 nocautes) e
um empate, se credencia para en-

frentar grandes nomes da atuali-
dade como o porto-riquenho Mi-
guel Cotto, o mexicano Antonio
Margarito ou o argentino Sergio
Martinez. Sua próxima luta deve
ser em outubro.

Zbik começou melhor a lu-
ta e venceu os primeiros assal-
tos, mas não conseguiu acom-
panhar o ritmo de Chavez.
“Zbik é muito forte e valente,
mas Julio está muito bem pre-
parado e foi buscar a vitória
nos assaltos finais”, disse o
técnico Freddie Roach.

O 12.º assalto foi emocio-
nante, com os dois pugilistas
buscando o ataque. “Achei
que tinha a luta ganha”, afir-
mou Zbik, que perdeu a inven-
cibilidade após 31 duelos.
“Nunca treinei tanto em mi-
nha vida e provei estar em
grande forma”, disse Chavez.

Os números, que nem sem-
pre representam a realidade,
mostraram um melhor de-
sempenho de Zbik. O alemão
acertou 391 dos 834 golpes dis-
parados (47%). Chavez conec-
tou 256 de 796 (32%).

Entidade
enfrenta novo
escândalo

Futebol internacional

JEFF GROSS/AFP

Fifa prospera e clubes afundam

Chavez Jr. repete
feito do pai e é
campeão mundial

BETO BARATA/AE

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

Mexicano, de 25 anos,
ganhou o cinturão dos
médios e parte para
enfrentar os grandes
nomes da atualidade

T anto faz se a seleção enfren-
ta a Holanda ou a Bolívia.
Para o torcedor, o empate
sem gols é símbolo de fra-

casso, de investimento sem retorno.
Hoje, o maior problema de Mano Me-
nezes é a falta de tempo para desen-
volver soluções coletivas e melhorar
os jogadores comuns, desses que en-
contramos espalhados em várias
equipes.

É impossível não lembrar de Paulo
Henrique Ganso quando a seleção apre-
senta dificuldade para trafegar a bola
por um setor deficiente na criação. O
meio de campo, inócuo, morno e defen-
sivo, não pode ser tratado apenas como
uma via entre a defesa e o ataque. E lá
que sabemos se possuímos um time con-
fiável ou não.

Pouco importa se o adversário era o
vice-campeão mundial ou a equipe que,

sob o comando de Bert Van Marwijk,
perdeu só dois dos últimos 38 jogos. O
torcedor ignora, anseia por espetáculo,
algo que o grupo de Mano Menezes ain-
da está longe de oferecer. Depois de tan-
to tempo se exibindo apenas na Europa,
a proximidade da seleção com o público
brasileiro faz com que as exigências se-
jam cada vez maiores. É natural.

Por respeito à história do futebol na-
cional, o meio-campo deve ser temido e
admirado por sua criatividade. Infeliz-
mente essa não é a realidade, por en-
quanto. A evolução deve ser técnica,
mas o conserto também pode ser tático,
desde que Robinho e Neymar partici-
pem da elaboração do jogo.

No primeiro tempo, o Brasil se movi-
mentou pouco, foi se encaixando lenta-
mente na marcação holandesa até ser
sacudido no intervalo. Quem não se me-
xe, não joga, não recebe a bola, não pas-
sa, não cria. Desaparece.

Por mais que o giro sul-americano
dos vice-campeões mundiais pareça
uma daquelas viagens de formatura, ten-
do o Rio de Janeiro como base, o time de
Marwijk tem uma história para defen-
der. Marcou a saída de bola e explorou

as subidas de Daniel Alves. Foram supe-
riores no início porque souberam se mo-
vimentar. Não são geniais, são bem trei-
nados, ligados no piloto-automático.

Uma boa conversa no vestiário tratou
de devolver a seleção brasileira à parti-
da. Com Robinho e Neymar mais próxi-
mos, circulando pelo campo ofensivo e
o combustível holandês na reserva, Ela-
no e Ramires cumpriram o papel aban-
donado na primeira etapa, mesmo com
Fred completamente absorvido pelos
zagueiros Heitinga e Mathijsen.

Quando Ganso se recuperar, o meio-
campo terá de volta um controlador, o
destino natural da bola, determinante
para o ritmo e o estilo. Por enquanto,
permanecerá uma via expressa, um cor-
redor para o ataque, longe da composi-
ção ideal para uma seleção com a nossa
tradição. Mesmo assim, no segundo
tempo, por 33 minutos, até Ramires ser
expulso, o Brasil foi superior. É a prova

de que algo pode ser feito.
Enfrentar gente da elite do futebol

é a única saída para não mascarar os
defeitos. Mano Menezes foi corretís-
simo ao abordar o tema: é melhor ex-
por as carências diante dos holande-
ses que deitar e rolar contra timecos
caça-níqueis, quase uma norma da
CBF na era Dunga. Por isso é preciso
apreciar e entender a importância
desses confrontos.

Neymar é a joia do time, mas ainda
necessita amadurecer, enfrentar ad-
versários do grupo principal para en-
tender o funcionamento da camisa
amarela, que lhe cai bem, mesmo no
corpo franzino, alçado em Goiânia à
categoria de símbolo sexual.

O menino driblou, finalizou e
criou chances de gol, joga para ele e
para o time. Não é problema, é a solu-
ção que qualquer treinador gostaria
de ter. Aos 19 anos, está num patamar
acima da maioria e será ainda melhor
quando aprender a se manter em pé
por mais tempo. E a conduzir a bola
grudada ao corpo. Faltas acontecem,
mas não podem ser o objetivo de uma
seleção como a brasileira.

Na Grécia, Espanha,
Portugal e Irlanda, a
grave situação
econômica provoca
ruína e rebaixamentos

Boxe

Os holandeses não são
geniais, são bem treinados,
ligados no piloto automático

PAULO
CALÇADE

GENEBRA

A Fifa pediu ao ex-secretário de
Estado norte-americano, Henry
Kissinger, que lidere o processo
de reforma na entidade. Em
meio a mais um escândalo, Kis-
singer – acusado por grupos ati-
vistas por apoiar as ditaduras lati-
no-americanas nos anos 70 – dis-
se estar considerando o convite.

A nova polêmica foi revelada
ontem: o jornal britânico Sunday
Times divulgou documentos da
candidatura do Catar para se-
diar a Copa de 2022 onde organi-
zadores teriam oferecido US$
70 milhões aos endividados clu-
bes argentinos. Em troca, Julio
Grondona, vice-presidente da
Fifa, votaria pelo país, como aca-
bou fazendo.

Organizadores do Mundial de
2022 confirmaram a existência
dos documentos e federações de
diversos países pressionam para
que a Fifa reabra a escolha da se-
de de 2022. Jérome Valcke, secre-
tário-geral da Fifa e homem for-
te da Copa no Brasil, também po-
de acabar caindo. Em um e-mail,
ele confirmou que o Catar teria
“comprado” o Mundial.

O presidente da entidade, Jo-
seph Blatter – eleito para seu
quarto mandato na semana pas-
sada –, diz que tomará uma deci-
são sobre ele nos próximos dias.
Também prometeu reformas,
ainda que não passem de medi-
das cosméticas. Entre elas, anun-
ciou a criação de um Comitê de
Soluções, sem dar explicação so-
bre quais problemas teria de so-
lucionar e nem como. /J.C.

Em forma. Chavez Jr. manteve ritmo forte nos 12 rounds

Boleiros

Só aparência. Apesar do sucesso em campo, o Porto, campeão português e da Liga Europa, está mergulhado em dívida

À espera do ‘dono’
do meio de campo

Jamil Chade / GENEBRA

Há uma semana, a final da Liga
dos Campeões da Europa colo-
cou em campo uma fortuna com
alguns dos jogadores mais caros
do planeta. Alguns dias depois,
foi a vez de a Fifa anunciar que
nunca em seus 107 anos de histó-
ria esteve tão rica, com uma re-
serva superior ao PIB de 19 paí-
ses. Mas estudos feitos pela Uefa
alertam que essa não é a realida-
de de mais da metade do mundo
do futebol europeu.

Pelo menos 52% dos clubes do
continente têm dívidas e 20% es-
tão à beira da falência. O lado B
do futebol aparentemente sem
defeitos da Europa assusta mais
ainda diante da crise econômica
na Espanha, Portugal, Irlanda e
Grécia. O resultado tem sido a
venda de estádios, rebaixamen-
to, jogadores sem salários e até o
encerramento de atividades.

Um dos casos que está geran-
do polêmica é o rebaixamento
do Iraklis, time de futebol mais
antigo da Grécia. Nesta tempora-
da, terminou em uma colocação
modesta. Mas, como não tem co-
mo pagar suas dívidas, foi puni-
do com o descenso para a 3ª divi-
são. A exigência faz parte dos no-
vos regulamentos da Uefa.

A crise econômica afastou os
torcedores dos estádios gregos.
Nesta temporada, o público di-
minuiu bastante e a federação lo-
cal foi obrigada a reduzir pela me-
tade o preço das entradas. Mes-
mo assim, a presença de público
no campeonato desabou.

O governo anunciou nesta se-
mana que colocou à venda o está-

dio Olímpico, construído para os
Jogos de 2004. A prefeitura não
tem sequer como pagar pela ma-
nutenção do local. E também não
encontra compradores. Só o teto
do estádio custou na época US$
200 milhões (R$ 314 milhões).

“Dissemos a todos os clubes
do país, principalmente os da 2ª
Divisão, que não esperem mais
ajuda do governo”, afirmou Pa-

nos Bitsaxis, secretário-geral de
Esportes da Grécia, durante um
evento da Fifa. “Em alguns ca-
sos, jogos de divisões inferiores
já tiveram de ser cancelados por-
que os clubes não tinham como
pagar despesas de viagens.”

Espanha. Na Espanha, com
20% da população desemprega-
da, a situação não é muito dife-
rente. Na 2ª Divisão, pelo menos
cinco times eram patrocinados
por empresas de construção.
Quando a bolha imobiliária ex-
plodiu, há dois anos, essas em-
presas quebraram. Agora, são os
clubes que estão ameaçados.

Nototal, somam dívida deUS$
800 milhões (R$ 1,2 bilhão) em
impostos, com rombo de US$ 4,5
bilhões (R$ 7 bilhões). Um dos
resultados da crise foi a disputa
entre os clubes da 1ª Divisão por
distribuição mais equilibrada da
renda de TV. Hoje, o Barcelona e

o Real Madrid ficam com 50% .
O caso do Rayo Vallecano é

emblemático. O time conseguiu
subir para a 1ª Divisão neste ano,
mas os seus jogadores ficaram
quatro meses sem receber salá-
rios. Ao final da temporada, o clu-
be se desfez de nove de seus 20
atletas das categorias de base pa-
ra pagar as contas, incluindo três
garotos de apenas 12 anos.

Em Portugal, outro país que
pediu socorro ao FMI, o futebol
também sofre com a crise. Os
três grandes clubes do país, Ben-
fica, Porto e Sporting têm dívida
de €772 (R$ 1,7 bilhão). Com a
queda de salários, a temporada
viu 40 mil torcedores a menos.

O Benfica sofreu redução de
32% na renda com bilheteria e o
Porto, campeão nacional e da Li-
ga Europa, não conseguiu en-
cher nem metade de seu estádio.
Pequenos clubes, como o Porti-
monense, começam a fechar.

Na Irlanda, também resgata-
da pelo FMI, o futebol não ficou
isento. Alguns dos clubes fecha-
ram as portas, entre eles o Fin-
gal, criado em 2007. Em 2009,
chegou à 1ª Divisão e conquistou
o título da Copa da Irlanda. Mas
ficou sem os empréstimos de-
pois que o banco com o qual tra-
balhava quebrou. O maior acio-
nista também faliu. Tradicionais
times, como o Shelbourne e o
Cork City, também foram rebai-
xados por conta de suas dívidas.

“A partir de 2013, nosso objeti-
vo é ter uma região do mundo
onde clubes sabem como vão pa-
gar as contas. Só assim não tere-
mos uma Europa dividida. De
um lado com grandes clubes ca-
da vez mais ricos. De outro, ti-
mes que apenas lutam para so-
breviver e sequer pensam em
conquistar campeonatos”, decla-
rou Gianni Infantini, secretário-
geral da Uefa.
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