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20 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 Ameri-
cana 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.

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. Mara-
dona bateu o joelho e, fora

de perigo, ficou sob observa-
ção no Hospital Ezei-

za. “Ambos estão
ótimos, mas por

precaução reali-
zarão exa-
mes”, disse
Oscar Sico,
diretor do
hospital.

Futebol feminino

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

C om uma jogadora a
menos, perdendo a
partida por 2 a 1, fal-
tando pouco mais

de um minuto para acabar o

segundo tempo da prorrogação
e, para piorar o cenário, Marta, a
melhor do mundo, como rival.

Eram muitos os obstáculos pa-
ra as americanas superarem, di-
ziam os comentaristas na trans-
missão da TV dos EUA.

Além disso, segundo eles, a ár-

bitra australiana Jacqui Melk-
sham havia ajudado as brasilei-
ras ao expulsar Rachel Buehler,
ter mandado voltar a cobrança
do pênalti inicialmente defendi-
do pela goleira Hope Solo e ain-
da deixado de marcar o impedi-
mento no lance da jogada do se-
gundo gol brasileiro.

Mesmo assim, havia a expecta-
tiva de que as americanas conse-
guissem reverter o resultado.

Julie Foudy, ex-jogadora e co-
mentarista da ESPN, alertava
que as brasileiras, mesmo com
uma jogadora a mais, estavam
desgastadas pela falta de prepa-
ro para a Copa, e as americanas
poderiam aproveitar esta falha.

“Se houvesse investimento e
organização na seleção brasilei-
ra como há na americana, o Bra-
sil seria imbatível com esta quan-
tidade de talento. E não falo ape-
nas da Marta, mas de todas”, dis-
se, quando os EUA ainda per-
diam. “Mas elas estão cansadas,
e as americanas, não”, finalizou.

A histeria e a ansiedade dos lo-
cutores americanos destoavam
das narrações tradicionais, mar-
cadas pela sobriedade. Quando
os EUA empataram com Wam-
bach no segundo tempo da pror-
rogação, o locutor da ESPN ame-

ricana e a comentarista gri-
tavam como se fossem os
narradores mexicanos ou
brasileiros, bem mais emo-
tivos e acentuando a pala-
vra “gol” e repetindo “ina-
creditável”.

Nos pênaltis, Hope Solo,
maior ídolo do esporte fe-
minino dos EUA atualmen-
te, garantiu a vitória em um
“enredo que nem Holly-
wood imaginaria”, segun-
do 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
entre as mulheres nos Esta-
dos Unidos, o futebol femi-
nino é motivo de orgulho
dos americanos, que já ven-
ceram duas Copas do Mun-
do e possuem três meda-
lhas de ouro em Olimpía-
da. Uma das mais fanáticas
torcedoras é a secretária de
Estado, Hillary Clinton,
que promete ir à final se a
seleção se classificar.

NÚMEROS
DANÇA DOS TÉCNICOS

América-MG demite
Mauro Fernandes

ARGENTINA COPA 2014

● A Federação Internacional de
Tênis (ITF) deu um empurrãozi-
nho para a Suíça voltar ao Grupo
Mundial da Copa Davis. Ao atuali-
zar 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 Uru-
guai (5 a 0), em Montevidéu, po-
de vir a ter de enfrentar a temida
equipe de Roger Federer. África
do Sul, Austrália, Áustria, Bélgi-
ca, Brasil, Canadá, Chile, Croá-
cia. Índia, Israel, Itália, Japão,
República Checa, Romênia, Rús-
sia e Suíça brigarão pelas vagas
no Grupo Mundial da próxima
temporada.

Maradona bate carro
e é levado a hospital

Comitê da Fifa recebe as
garantias do Itaquerão

Cielo adianta viagem
para Macau em um dia

Jogo Rápido

Copa Davis

MARCOS DE PAULA/AE-29/5/2011

Ex-tenista vira conselheiro de novatos

REUTERS-10/7/2011

ROBERT MICHAEL/AFP-10/7/2011

Federação favorece
a Suíça, que poderá
enfrentar brasileiros

SAMUEL TRUEMPY/AP-9/7/2011

Em crise no Brasileiro, com ape-
nas 6 pontos e na 17.ª posição, o
América-MG demitiu ontem
Mauro Fernandes (foto). O trei-
nador estava à frente do time
desde o início de 2010. A equipe
retornou à Série A após
ficar dez anos fora do gru-
po de elite. Agora, já são
seis as mudanças de téc-
nico neste Brasileiro:
Paulo Cesar Carpe-
giani (São Paulo),
Renato Gaúcho
(Grêmio), Adíl-
son Baptista
(Atlético-PR),
Cuca (Cruzeiro)
e Silas (Avaí).

O Corinthians e o comitê paulis-
ta da Copa de 2014 enviaram
ontem, um dia antes do prazo
final, as garantias financeiras
para a arena de Itaquera ao Co-
mitê Organizador Local (COL).
Essas garantias são fundamen-
tais para que o estádio possa
receber a partida de abertura do
Mundial. Nem o clube nem os
membros do comitê deram deta-
lhes da documentação. As garan-
tias passam pela linha de crédi-
to de R$ 400 milhões a ser desti-
nado pelo BNDES para a obra e
pelos R$ 420 milhões de incenti-
vo fiscal da Prefeitura para Ita-
quera. A arena corintiana está
orçada em R$ 950 milhões.

Doping

Só depois do embarque
da delegação da natação,
CBDA confirma que o
atleta embarcou 24
horas antes do previsto

Giuliander Carpes
ENVIADO ESPECIAL / MONTEVIDÉU

Poucos assuntos chamam tanto
a atenção do tenista gaúcho Mar-
cos Daniel quanto o futebol e,
mais precisamente, o Internacio-
nal, seu time do coração. “Quan-
do o Falcão conseguiu controlar
o vestiário, o time começou a se
encontrar”, arrisca uma explica-
ção para a melhora de rendimen-
to da equipe colorada no Cam-
peonato Brasileiro.

Mas é no tênis que o ex-joga-
dor conseguiu relativo destaque
– chegou a ser 59.º do mundo, em
2009 – e vai tocar sua vida depois
de ter deixado as quadras, no iní-
cio deste ano. Experiente, Da-
niel foi convidado pela Confede-
ração Brasileira de Tênis (CBT)
para acompanhar a delegação do
País em Montevidéu durante o
confronto com o Uruguai.

Não perdeu a chance de dar
conselhos aos novos integrantes
da equipe Rogério Dutra da Silva
e João Souza e até mesmo a um
ex-companheiro, Thomaz Bel-
lucci, que ainda convive com a
inconstância e as dúvidas na Co-
pa Davis. “Esses dois jogadores
mais novos sempre acabam fi-
cando um pouco mais nervosos
mesmo sendo melhores jogado-
res que os uruguaios. Então esta-
va aqui para ajudá-los a adminis-
trar esta situação.”

Não fosse uma séria lesão no
ombro direito, que limitou seu
movimento de saque, Marcos
Daniel poderia ter estado em

quadra contra os uruguaios.
Eram esses momentos, vestindo
as cores do País, que o estimula-
vam especialmente. Mas não há
ressentimento. “Dá uma nostal-
gia, mas é aquela coisa, eu fiz o
que deu para tentar voltar.”

Depois de ser massacrado por
Rafael Nadal no Aberto da Aus-
trália, o gaúcho ainda tentou se
reencontrar em três torneios.
Mas as dores e limitações da le-
são apressaram a aposentadoria.

“Depois da lesão, perdi 30% da
forçaque tinhanosgolpes eaídifi-
cultou para jogar. Era o momen-
to de parar”, conforma-se ele,

que ainda figura no ranking mun-
dial, na 185.ª posição. “Seria lindo
poder estar jogando aqui, mas
não me sinto frustrado. A sensa-
ção é outra. Estou resolvido.”

Enquanto vê onde pode reco-
meçar, agora como técnico – mo-
ra 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 #marcos-
danielfacts, na qual as pessoas ci-

tavam situações em que o ex-te-
nista seria implacável. “Marcos
Daniel é canhoto. Joga com a di-
reita só para o jogo ter graça”,
entre outras brincadeiras.

O ex-tenista, que também po-
de ocupar um cargo técnico na
CBT, caso a construção de um
centro de treinamento finalmen-
te avance, acha graça.

“Na verdade, essa gurizada no-
va que tem mais fãs, eles que me-
xem melhor com essas coisas (re-
des sociais) também. Mas é uma
brincadeira sadia”, diverte-se. O
bom humor faz parte de seu cará-
ter. Na vitória ou na derrota.

EUA PROVOCAM HISTERIA
E ANSIEDADE NA TV
Narradores vibram com triunfo sobre o Brasil na Copa

Convidado pela CBT,
veterano atleta gaúcho
passa experiência para a
equipe brasileira e ainda
faz sucesso no Twitter

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

Depois de uma certa dose de mis-
tério no Aeroporto de Cumbica,
a Confederação Brasileira de
Desportos Aquáticos (CBDA)
anunciou que Cesar Cielo adian-
tou sua viagem para Macau em
um dia e, por este motivo, não
embarcou com a delegação da na-
tação para a aclimatação antes
do Mundial de Desportos Aquáti-
cos de Xangai na madrugada de
ontem, como a entidade havia
anunciado.

Ele teria viajado 24 horas an-
tes junto com o presidente da
CBDA, Coaracy Nunes, o supe-
rintendente de natação da enti-
dade, Ricardo de Moura, e seu
técnico, Alberto Silva.

Cielo aguarda definição por
parte da Corte Arbitral do Espor-
te (CAS), para a audiência que
definirá seu futuro, depois de

seu exame antidoping ter dado
resultado positivo para a subs-
tância furosemida junto com ou-
tros três nadadores – Nicholas
dos Santos, Henrique Barbosa e
Vinicius Waked – no Troféu Ma-
ria Lenk, em maio.

O nadador alega ter sido víti-
ma de contaminação por meio
de cápsulas de cafeína manipula-
das em uma farmácia, que nega
responsabilidade no episódio.

O caso foi para o Painel de Do-
ping da CBDA, que anulou os re-
sultados na competição e apli-
cou apenas uma advertência ao
quarteto.

A Federação Internacional de
Natação (Fina) recorreu da deci-
são junto ao CAS pedindo uma
punição mais severa.

Todas as partes se mostraram
dispostas em adiantar a audiên-
cia para que uma decisão final
ocorra antes do início das pro-
vas, marcado para o dia 24.

Muralha. A goleira Solo defende pênalti batido por Daiane

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

Marcado
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