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Jogos de hoje

Azerbaijão x Alemanha

Ilhas Faroe x Estônia

Bielo-Rússia x Luxemburgo

Bósnia x Albânia

Suécia x Finlândia

San Marino x Hungria

PROGRAMAÇÃO

‘Queremos saber se
há compra de
resultados e apostas’

Chefe de polícia

ANTONIO MANGANELLI

BERLIM

Pelo menos em tese, a missão da
Alemanha não será das mais
complicadas na rodada das elimi-
natórias da Eurocopa. Líderes
do Grupo A, com 18 pontos, os
alemães terão pela frente o Azer-
baijão, que até aqui somou ape-
nas três e só não está na lanterna
da chave porque tem saldo de
gols menos ruim do que o Casa-
quistão (-11 contra -13). Na parti-
da de ida, a Alemanha, em casa,
goleou por 6 a 1.

Os tricampeões mundiais, por
sua vez, estão 100% e precisam
de mais quatro pontos para asse-
gurarem vaga na Eurocopa 2012,

que será realizada em conjunto
por Polônia e Ucrânia. Além das
seis vitórias, a equipe comanda-
da pelo técnico Joachim Löw
tem o melhor ataque e a melhor
defesa, com 19 e 2 gols, respecti-
vamente.

A notícia ruim para o time ale-
mão é a ausência do atacante Mi-
roslav Klose, que sofreu lesão
nas costas durante a vitória por 2
a 1 no amistoso disputado contra
o Uruguai. A vaga deve ser ocupa-
da por Mario Gómez, artilheiro
do Campeonato Alemão nesta

temporada, com 28 gols.
Os problemas não param por

aí. O capitão Schweinsteiger não
foi convocado por causa de uma
contusão no pé direito, enquan-
to o volante Khedira deixou a
concentração depois da vitória
por 2 a 1, fora de casa, diante da
Áustria, na sexta-feira. Os prová-
veis substitutos são Kroos e Ao-
go. Na defesa, Friedrich deve fi-
car com a vaga de Mertesacker,
machucado.

Adversário em crise. O am-
biente não anda dos melhores
no Azerbaijão. O time chega à
partida em um mau momento,
após a derrota para o Casaquis-
tão, também na sexta. Isso fez
com que aumentassem as críti-
cas sobre o técnico alemão Berti
Vogts, que sofreu uma tentativa
de agressão durante uma entre-
vista coletiva.

O Grupo E também estará mo-
vimentado hoje. A Suécia, vice-lí-

der com 12 pontos (seis atrás da
Holanda, embora com uma parti-
da a menos), terá pela frente a
Finlândia, quarta com seis.

Pela mesma chave, a Hungria,
atual terceira colocada, com no-
ve, enfrenta o lanterna San Mari-

no. Detalhe: San Marino tem a
pior defesa da competição, com
30 gols sofridos, e é a única sele-
ção que ainda não marcou. Ou-
tros jogos: Bielo-Rússia x Luxem-
burgo, Bósnia-Herzegovina x Al-
bânia e Ilhas Faroe x Estônia.

NA MIRA DA LEI

Equipe lidera o Grupo A,
com seis vitórias em seis
jogos, e pega o Azerbaijão,
vice-lanterna. No jogo de
ida, alemães fizeram 6 a 1

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

A Itália vai investigar o envolvi-
mento da Máfia no futebol do
país. Na semana passada, a polí-
cia italiana promoveu a prisão de
16 pessoas diante das suspeitas
de compra de resultados em jo-

gos da Segunda e Terceira Divi-
são do Calcio.

Agora, as autoridades querem
saber até que ponto a poderosa
Máfia que controla diversos seto-
res da economia italiana tam-
bém está envolvida no futebol.

“Dei ordens para que polícia
crie uma equipe de investigação

para limpar o futebol”, declarou
o ministro do Interior, Roberto
Marino. Em um comunicado, o
chefe da polícia italiana, Anto-
nio Manganelli, confirmou que a
investigação será direcionada pa-
ra estabelecer se existe uma “ re-
lação entre a Máfia e a compra de
resultados no futebol e esque-
mas de apostas”.

Na semana passada, a polícia
identificou mais de uma dezena
de casos de resultados negocia-
dos entre jogadores, clubes e téc-
nicos. Há a suspeita de que mes-
mo jogos da primeira divisão pos-
sam ter sido negociados.

Entre as pessoas presas está o
ex-atacante da seleção da Itália

Giuseppe Signori, além do za-
gueiro Stefano Bettarini. Carto-
las também foram detidos.

A investigação começou quan-
do a polícia de Cremona foi infor-
mada de que a jogadores foram

oferecidos sedativos antes de jo-
gos, há seis meses.

O caso reabriu as feridas no fu-
tebol italiano. Em 2006, poucas
semanas antes de sair da Copa
do Mundo da Alemanha com o
tetra, a Itália viveu seu pior es-
cândalo. A compra de resultados
e do próprio título pela Juventus
terminou em um tsunami. A Ju-
ve foi rebaixada para a segunda
divisão, enquanto Milan, Fioren-
tina e Lazio tiveram pontos reti-
rados na classificação.

A suspeita de envolvimento
da Máfia ocorre ainda no mesmo
em que a polícia denuncia o ata-
cante Mario Balotelli, de 20
anos, de manter uma relação es-

treita com dois mafiosos e de ter
sido fotografado com chefes do
grupo criminoso em Nápoles.
Nos anos 90, a relação entre Die-
go Maradona e a Máfia napolita-
na era frequentemente citado
por seus críticos.

Estudos feitos no país indi-
cam que não seria uma surpresa
o envolvimento da Máfia no fute-
bol. Afinal, o grupo criminoso é
uma das empresas italianas mais
bem-sucedida do país, com um
faturamento de € 130 bilhões e
ativos de quase€ 70 bilhões.

Levantamento produzido pela
associaçãoempresarialConfeser-
centi dá conta de que a Máfia mo-
vimentaria 6% do PIB italiano.

Copa 2014

Alemanha 100% tem nova chance para golear

ROBSON FERNANDJES/AE

● De folga nas Eliminatórias para
a Eurocopa 2012, a seleção fran-
cesa foi disputar um amistoso na
Ucrânia, com reservas, e goleou
a seleção local por 4 a 1. Apesar
do placar confortável, o jogo não
foi tão fácil para os campeões
mundiais de 1998. Tymoschuk
abriu o placar para os ucrania-
nos, aos 8 minutos da etapa final.

O empate francês veio aos 13,
com Gameiro, mas a virada de-
morou a acontecer. O segundo
gol só foi sair aos 42, com Mar-
tin. Kaboul, aos 44, e Martin de
novo, aos 45, deram números
finais ao amistoso.

A França lidera o Grupo D das
Eliminatórias da Eurocopa, com
13 pontos. Só volta a jogar dia 2
de setembro, diante da Albânia,
no campo do adversário.

● O jornal norueguês Dagbladet
divulgou imagens de vídeo do
presidente da Conmebol, Nicolas
Leóz, e o presidente a CBF, Ricar-
do Teixeira, como prova das acu-
sações feitas pela publicação de
que ambos teriam participado de
comércio ilegal de ingressos da
Copa da África do Sul.
O jornal acusa Leóz de ter tido
encontro com cambistas durante
o sorteio das chaves do Mundial
enquanto Teixeira teria negocia-
do antes com funcionários da
empresa norueguesa de venda
de ingressos Euroteam.

Técnicos
discutem
preparação
paulista

Itália vai investigar
braço da máfia em
armação no Calcio

No meio de uma disputa
com pano de fundo
político, São Paulo tem
reunião meramente
técnica sobre Mundial

Eliminatórias – Euro 2012

Futebol europeu

Cidade tenta adequar
estádio a ‘padrão Fifa’

SERGEY DOLZHENKO/EFE

Com reservas,
França ganha de
goleada na Ucrânia

Jornal norueguês
apresenta imagens
contra Teixeira

Articulações. O presidente da CBF e do comitê organizador da Copa, Ricardo Teixeira, durante homenagem a Ronaldo, ontem

Fácil. O francês Gameiro divide com Tymoshchuk em Kiev

A CBF vai usar o amistoso desta
noite entre Brasil e Romênia co-
mo teste para a Copa de 2014.
Teste parcial. A proposta é que
alguns serviços no Pacaembu se-
jam executados de acordo com o
que a Fifa exige em um Mundial.
Serão avaliadas três áreas: segu-
rança, serviço para a imprensa e
competição.

A segurança interna e o contro-
le de acesso vão ser feitos por
uma empresa privada, que espa-
lhou 650 funcionários pelo está-
dio. A Polícia Militar ficará res-
ponsável pelo lado externo e só
intervirá dentro do Pacaembu se
houver conflito grave.

A exemplo do que ocorre nas

Copas, voluntários (cerca de
350) orientarão o público em si-
tuações como chegada ao assen-
to e locais onde estão lanchone-
tes e banheiros. O atendimento
à imprensa também seguirá o pa-
drão da Fifa, bem como o proto-
colo do jogo - equipes entram
em campo juntas, por exemplo,
algo já comum fora do país.

“Dentro das dimensões do Pa-
caembu, vamos colaborar para
que tudo saia da melhor maneira
possível’’, disse Gilmar Tadeu Ri-
beiro, secretário especial de Arti-
culação da Copa por São Paulo.

O comitê local, porém, não
tem ingerência direta no evento
teste. “Mas vamos atender a

CBF no que for necessário’’, afir-
ma Gilmar Tadeu, ciente da im-
portância das boas relações com
quem manda na Copa.

Ontem, o Pacaembu – que não
é estádio padrão Fifa – viveu um
dia de “obras’’. Sala de imprensa,
locais de entrevista, setor onde
ficarão autoridades e convida-
dos especiais, tudo estava sendo
montado.

Os patrocinadores da CBF
também terão atendimento “pa-
drão Fifa’’. Parte das numeradas
e da tribuna de imprensa foi
transformada em área vip para
atender um dos apoiadores da
entidade.

A Federação Paulista também
reservou um espaço – na área da
arquibancada, onde normalmen-
te ficam as torcidas dos times vi-
sitantes – para receber seus con-
vidados, estimados em 1.5 mil. /

A.L., B.D. e F.H.

Almir Leite
Bruno Deiro
Fábio Hecico

São Paulo espera dar mais um
passo hoje em direção à abertura
da Copa de 2014. Mas a discus-
são política, justamente o que
tem emperrado as pretensões da
cidade, ficará em segundo plano.

Às 9h, no Palácio dos Bandei-
rantes (sede do executivo esta-
dual), haverá uma reunião entre
integrantes do comitê paulista e
do Comitê Organizador Local
(COL), para “atualizar os prepa-
rativos da cidade’’. Porém o en-
contro discutirá outras questões.

E, os principais personagens
da disputa política não se encon-
trarão – Ricardo Teixeira, presi-
dente da CBF e do COL, Geraldo
Alckmin (PSDB), governador do
Estado, e Gilberto Kassab
(PSD), prefeito da cidade.

Na semana passada, o Estado
revelou que dirigentes da Fifa en-
tendem que a CBF está por trás
de uma possível minimização do
papel de São Paulo no Mundial.

“Será uma reunião técnica,
com gente da área técnica do co-
mitê e também da Fifa’’, confir-
ma Gilmar Tadeu Ribeiro, secre-
tário especial de Articulação da
Copa por São Paulo.

Teixeira e Alckmin certamen-
te se encontrarão no Pacaembu
(o prefeito ainda não confirmou
presença no amistoso).

Orçamento. As obras em Ita-
quera já começaram, mas ainda
há indefinições sobre o valor da
Arena do Corinthians – inicial-
mente programada para a ceri-
mônia de abertura da Copa.

A expectativa é de que a cons-
trutora Odebrecht reveja itens
do projeto para que não passe de
R$ 700 milhões (o orçamento
atual é de R$ 1 bilhão). A discus-
são estará sobre a mesa hoje.

Ontem, no início da tarde, Ri-
cardo Teixeira e o presidente do
Corinthians, Andrés Sanchez,
conversaram animadamente no
saguão do hotel em Guarulhos
que hospeda a seleção. De acor-
do com uma pessoa que fez parte
do grupo, falaram de Ronaldo e
também da arena corintiana.

Andrés falou com entusiasmo
sobre a arena, de acordo com es-
se interlocutor. Ambos pode-
riam, inclusive, fazer uma visita
às obras hoje pela manhã.

No comitê paulista, a expecta-
tiva é de que todas as pendências
ainda restantes sobre o estádio
sejam resolvidas em 15 dias.

Aposta. Uma das apostas de
São Paulo para se fortalecer na
disputa pela abertura da Copa –
Brasília, que se tornou forte can-
didata, Belo Horizonte e Salva-
dor também pleiteiam – é colabo-
rar para o sucesso do amistoso
de hoje como “evento-teste’’ pa-
ra 2014. O jogo seguirá o padrão
Fifa em itens como segurança,
trânsito e serviço de imprensa.

O Pacaembu foi “loteado” pe-
la empresa que comprou os direi-
tos do jogo. Ao menos 6 mil luga-
res estão reservados para convi-
dados e jornalistas.

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 jun. 2011, Esportes, p. E2.




