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Copa Davis

Ex-tenista vira conselheiro de novatos
SAMUEL TRUEMPY/AP-9/7/2011

Convidado pela CBT,
veterano atleta gaúcho
passa experiência para a
equipe brasileira e ainda
faz sucesso no Twitter
Giuliander Carpes
ENVIADO ESPECIAL / MONTEVIDÉU

Poucos assuntos chamam tanto
aatençãodotenistagaúchoMarcos Daniel quanto o futebol e,
maisprecisamente,oInternacional, seu time do coração. “Quando o Falcão conseguiu controlar
o vestiário, o time começou a se
encontrar”, arrisca uma explicaçãopara amelhora derendimento da equipe colorada no Campeonato Brasileiro.
Mas é no tênis que o ex-jogador conseguiu relativo destaque
– chegou a ser 59.º do mundo, em
2009 – e vaitocar sua vida depois
de ter deixado as quadras, no início deste ano. Experiente, Daniel foi convidado pela Confederação Brasileira de Tênis (CBT)
para acompanhar a delegação do
País em Montevidéu durante o
confronto com o Uruguai.
Não perdeu a chance de dar
conselhosaos novos integrantes
da equipe Rogério Dutra da Silva
e João Souza e até mesmo a um
ex-companheiro, Thomaz Bellucci, que ainda convive com a
inconstância e as dúvidas na Copa Davis. “Esses dois jogadores
mais novos sempre acabam ficando um pouco mais nervosos
mesmo sendo melhores jogadores queos uruguaios.Então estava aqui para ajudá-los a administrar esta situação.”
Não fosse uma séria lesão no
ombro direito, que limitou seu
movimento de saque, Marcos
Daniel poderia ter estado em

No caminho. Stanislas Wawrinka (D) e Roger Federer agora são cabeças-de-chave da Copa Davis e poderão estar no caminho do Brasil rumo ao Grupo Mundial
quadra contra os uruguaios.
Eram esses momentos, vestindo
as cores do País, que o estimulavam especialmente. Mas não há
ressentimento. “Dá uma nostalgia, mas é aquela coisa, eu fiz o
que deu para tentar voltar.”
Depois de ser massacrado por
Rafael Nadal no Aberto da Austrália, o gaúcho ainda tentou se
reencontrar em três torneios.
Mas as dores e limitações da lesão apressaram a aposentadoria.
“Depois da lesão, perdi 30% da
forçaquetinhanosgolpeseaídificultou para jogar. Era o momento de parar”, conforma-se ele,

que aindafigura noranking mundial, na 185.ª posição. “Seria lindo
poder estar jogando aqui, mas
não me sinto frustrado. A sensação é outra. Estou resolvido.”
Enquanto vê onde pode recomeçar,agoracomotécnico–mora em Balneário Camboriú, onde
fica a academia de Larri Passos,
treinador de Thomaz Bellucci –,
Daniel também aproveita para
se aproximar com alguns fãs que
fez durante a carreira por meio
das redes sociais.
No Twitter, já foi personagem
de uma série chamada #marcosdanielfacts,naqualas pessoasci-

tavam situações em que o ex-tenista seria implacável. “Marcos
Daniel é canhoto. Joga com a direita só para o jogo ter graça”,
entre outras brincadeiras.
O ex-tenista, que também pode ocupar um cargo técnico na
CBT, caso a construção de um
centrodetreinamentofinalmente avance, acha graça.
“Naverdade,essagurizadanova que tem mais fãs, eles que mexemmelhorcomessascoisas(redes sociais) também. Mas é uma
brincadeira sadia”, diverte-se. O
bomhumorfazpartedeseu caráter. Na vitória ou na derrota.

Federação favorece
a Suíça, que poderá
enfrentar brasileiros
● A Federação Internacional de

Tênis (ITF) deu um empurrãozinho para a Suíça voltar ao Grupo
Mundial da Copa Davis. Ao atualizar seu novo ranking (que agrega
resultados dos últimos quatro
anos), colocou o país entre os
oito cabeças de chave para o sor-

teio da repescagem - a Romênia,
que estava na lista até domingo,
ficou de fora. Agora o Brasil, que
passou com facilidade pelo Uruguai (5 a 0), em Montevidéu, pode vir a ter de enfrentar a temida
equipe de Roger Federer. África
do Sul, Austrália, Áustria, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Croácia. Índia, Israel, Itália, Japão,
República Checa, Romênia, Rússia e Suíça brigarão pelas vagas
no Grupo Mundial da próxima
temporada.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 10 jul. 2011, Esportes, p. E4.

Doping
Futebol feminino
ROBERT MICHAEL/AFP-10/7/2011

Muralha. A goleira Solo defende pênalti batido por Daiane

EUA PROVOCAM HISTERIA
E ANSIEDADE NA TV
Narradores vibram com triunfo sobre o Brasil na Copa
Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

C

om uma jogadora a
menos, perdendo a
partida por 2 a 1, faltando pouco mais
de um minuto para acabar o

segundo tempo da prorrogação
e, para piorar o cenário, Marta, a
melhor do mundo, como rival.
Erammuitososobstáculospara as americanas superarem, diziam os comentaristas na transmissão da TV dos EUA.
Além disso, segundo eles, a ár-

bitra australiana Jacqui Melksham havia ajudado as brasileiras ao expulsar Rachel Buehler,
ter mandado voltar a cobrança
do pênalti inicialmente defendido pela goleira Hope Solo e ainda deixado de marcar o impedimento no lance da jogada do segundo gol brasileiro.
Mesmoassim,havia aexpectativa de que as americanas conseguissem reverter o resultado.
Julie Foudy, ex-jogadora e comentarista da ESPN, alertava
que as brasileiras, mesmo com
uma jogadora a mais, estavam
desgastadas pela falta de preparo para a Copa, e as americanas
poderiam aproveitar esta falha.
“Se houvesse investimento e
organização na seleção brasileira como há na americana, o Brasilseriaimbatívelcomestaquantidade de talento. E não falo apenas da Marta, mas de todas”, disse, quando os EUA ainda perdiam. “Mas elas estão cansadas,
e as americanas, não”, finalizou.
A histeria e a ansiedade dos locutores americanos destoavam
das narrações tradicionais, marcadas pela sobriedade. Quando
os EUA empataram com Wambach no segundo tempo da prorrogação,o locutorda ESPN ame-

ricana e a comentarista gritavam como se fossem os
narradores mexicanos ou
brasileiros, bem mais emotivos e acentuando a palavra “gol” e repetindo “inacreditável”.
Nos pênaltis, Hope Solo,
maior ídolo do esporte femininodosEUAatualmente, garantiu a vitória emum
“enredo que nem Hollywood imaginaria”, segundo o locutor.
Celebração nas ruas. A vi-

tória, celebrada em bares
de Nova York, ocupava a
primeira página dos sites
de jornais como o New
York Times, Washington
Post e do USA Today.
Esporte mais praticado
entreasmulheresnosEstadosUnidos, o futebol feminino é motivo de orgulho
dosamericanos,que jávenceramduasCopasdoMundo e possuem três medalhas de ouro em Olimpíada. Uma das mais fanáticas
torcedoras éa secretária de
Estado, Hillary Clinton,
que promete ir à final se a
seleção se classificar.

Cielo adianta viagem
para Macau em um dia
Só depois do embarque
da delegação da natação,
CBDA confirma que o
atleta embarcou 24
horas antes do previsto
Depoisdeumacertadosedemistério no Aeroporto de Cumbica,
a Confederação Brasileira de
Desportos Aquáticos (CBDA)
anunciou que Cesar Cielo adiantou sua viagem para Macau em
um dia e, por este motivo, não
embarcoucomadelegaçãodanatação para a aclimatação antes
doMundialdeDesportosAquáticos de Xangai na madrugada de
ontem, como a entidade havia
anunciado.
Ele teria viajado 24 horas antes junto com o presidente da
CBDA, Coaracy Nunes, o superintendente de natação da entidade, Ricardo de Moura, e seu
técnico, Alberto Silva.
Cielo aguarda definição por
partedaCorteArbitraldo Esporte (CAS), para a audiência que
definirá seu futuro, depois de

seu exame antidoping ter dado
resultado positivo para a substânciafurosemida junto comoutros três nadadores – Nicholas
dos Santos, Henrique Barbosa e
Vinicius Waked – no Troféu Maria Lenk, em maio.
O nadador alega ter sido vítima de contaminação por meio
decápsulas decafeína manipuladas em uma farmácia, que nega
responsabilidade no episódio.
O caso foi para o Painel de Doping da CBDA, que anulou os resultados na competição e aplicou apenas uma advertência ao
quarteto.
A Federação Internacional de
Natação(Fina) recorreu dadecisão junto ao CAS pedindo uma
punição mais severa.
Todas as partes se mostraram
dispostas em adiantar a audiência para que uma decisão final
ocorra antes do início das provas, marcado para o dia 24.

Jogo Rápido
REUTERS-10/7/2011
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América-MG demite
Mauro Fernandes

Maradona bate carro
e é levado a hospital

NÚMEROS

Comitê da Fifa recebe as
garantias do Itaquerão

Em crise no Brasileiro, com apenas 6 pontos e na 17.ª posição, o
América-MG demitiu ontem
Mauro Fernandes (foto). O treinador estava à frente do time
desde o início de 2010. A equipe
retornou à Série A após
ficar dez anos fora do grupo de elite. Agora, já são
seis as mudanças de técnico neste Brasileiro:
Paulo Cesar Carpegiani (São Paulo),
Renato Gaúcho
(Grêmio), Adílson Baptista
(Atlético-PR),
Cuca (Cruzeiro)
e Silas (Avaí).

O ex-jogador argentino bateu
sua caminhonete frontalmente
com um ônibus no bairro onde
mora na cidade de Ezeiza, um
subúrbio de Buenos Aires. Ele e
a namorada, Verónica, foram
conduzidos a um hospital
com ferimentos leves. Maradona bateu o joelho e, fora
de perigo, ficou sob observação no Hospital Ezeiza. “Ambos estão
ótimos, mas por
precaução realizarão exames”, disse
Oscar Sico,
diretor do
hospital.
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O Corinthians e o comitê paulista da Copa de 2014 enviaram
ontem, um dia antes do prazo
final, as garantias financeiras
para a arena de Itaquera ao Comitê Organizador Local (COL).
Essas garantias são fundamentais para que o estádio possa
receber a partida de abertura do
Mundial. Nem o clube nem os
membros do comitê deram detalhes da documentação. As garantias passam pela linha de crédito de R$ 400 milhões a ser destinado pelo BNDES para a obra e
pelos R$ 420 milhões de incentivo fiscal da Prefeitura para Itaquera. A arena corintiana está
orçada em R$ 950 milhões.

MARCOS DE PAULA/AE-29/5/2011

pontos

soma o Americana, o mesmo
que a líder Lusa. Com chance
de assumir o topo da Série B do
Brasileiro pela 1ª vez, o Americana visita o Náutico, às 21h.
Perto da zona de rebaixamento,
o São Caetano recebe o ASA.

1º

caso

de doping nesta edição da Volta
da França foi registrado ontem.
O diurético hidroclorotiazida
apareceu na urina do exame do
russo Alexandr Kolobnev, que
acabou afastado da competição.

Marcado
Atingido por um carro de TV, o ciclista holandês Johnny Hoogerland
recebeu 33 pontos nas pernas após acidente na Volta da França
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