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GRUPO E

Quarta-feira

Argentina 3 x 1 Itália

Polônia 3 x 2 Bulgária

Quinta-feira

Bulgária 0 x 3 Argentina

Itália 3 x 0 Polônia

Ontem

Itália 0 x 3 Bulgária

Polônia 3 x 2 Argentina

Hoje

12h00 Brasil x Argentina

15h00 Rússia x Polônia

SEMIFINAIS FINAL

FASE DECISIVA

Amanhã

15h00 Final

12h00 Disputa do 3º lugar

GRUPO F

Quarta-feira

Rússia 3 x 1 EUA

Brasil 3 x 2 Cuba

Quinta-feira

Cuba 0 x 3 Rússia

EUA 1 x 3 Brasil

Ontem

EUA 3 x 2 Cuba

Brasil 0 x 3 Rússia

5 jogadores de futebol
do México, pegos no doping em
maio pela substância clenbute-
rol, foram absolvidos. A Federa-
ção Mexicana afirmou que o po-
sitivo ocorreu por consumo de
carne contaminada e irá notifi-
car a Fifa sobre a decisão.

1 vitória
contra a Letônia, hoje, garante à
seleção masculina de basquete
o 9º lugar no Mundial Sub-19.
Eliminados da disputa pelo títu-
lo, ontem os brasileiros derrota-
ram o Egito por 77 a 63.

“Nossa ideia é
conseguir identifi-
car fornecedores,
caso ocorra algum
problema”

O COI (Comitê Olímpico Inter-
nacional) vai controlar o uso de
agulhas e demais equipamentos
médicos nos Jogos de Londres,
em 2012. Médicos das delega-
ções não serão punidos se apli-
carem injeções em locais de trei-
namento e hotéis, mas deverão
informar à entidade tudo o que
foi ministrado aos protagonis-
tas do evento esportivo. “Quere-
mos passar o recado de que to-
dos devem se comportar bem
no que diz respeito a esse assun-
to. Não somos policiais, mas
temos o dever de fiscalizar e
punir, se for o caso”, disse Arne
Ljungqvist, presidente da comis-
são médica do COI.

Presidente da Anvisa

DIRCEU BARBANO

NÚMEROS

APOIO

Blog. Resultados e análises
dos jogos da Liga Mundial

blogs.estadao.com.br/volei

BRASILEIRO – SÉRIE B

Rafael Vergueiro

O confronto mais esperado da
Copa América será bem longe
do continente, e em outro espor-
te. Brasil e Argentina decidem
hoje, às 12 horas (de Brasília),
em Gdansk, na Polônia, uma va-
ga na final da Liga Mundial.
Mas, se no futebol o jogo é um
clássico equilibrado, com muita
história, no vôlei é um duelo de
extremos.

Os brasileiros são os maiores
campeões da competição, com
nove títulos, enquanto os argen-
tinos estão entre os quatro me-
lhores pela 1.ª vez na história.

No entanto, as duas equipes
chegam com campanhas pareci-
das na Liga – em 15 jogos, a sele-
ção brasileira tem 12 vitórias,
contra 11 do adversário. E a Ar-
gentina é a grande surpresa da
fase final. Superou Itália e Bulgá-

ria e perdeu somente dos anfi-
triões, para se classificar em pri-
meiro do Grupo E.

Já o Brasil, após bater Cuba e
EUA, perdeu ontem para a Rús-
sia por 3 a 0 (25/20, 25/20 e 25/17)
e passou em 2º do Grupo F. A
seleção usou reservas e o resulta-
do lhe favoreceu, já que escapou
da Polônia – o time que joga em
casa na fase final do torneio.

Apesar do favoritismo da sele-

ção hoje, o técnico Bernardinho
afirma que o bom desempenho
do adversário não é algo inespe-
rado. “A Argentina cresceu nos
últimos anos, sob comando do
Weber, e conseguiu ótimos re-
sultados nas categorias de base
com estes jogadores.”

Os argentinos têm uma equi-
pe jovem, em crescimento. Nas
duas últimas Ligas, ocuparam a
quinta posição, e agora sonham

com a primeira medalha. A es-
trela do time é o ponteiro Fa-
cundo Conte, o terceiro
maior pontuador da fase final
do campeonato.

“É um jogador novo, que
cresceu quando foi atuar no
vôlei italiano. Precisaremos
de bastante atenção com ele”,
diz o oposto brasileiro Lean-
dro Vissotto.

O ponteiro Giba, melhor jo-
gador do Brasil na fase final
da Liga, também está preocu-
pado com o rival de hoje. “É
um time que tem muito volu-
me de jogo, então precisare-
mos ter muita paciência para
aguardar o momento certo
de definir as jogadas. São jo-
gadores jovens, comandados
por um ótimo treinador, e
que certamente jogarão mui-
to motivados.”

Outra semifinal. Rússia e Po-
lônia também lutam por uma
vaga na decisão hoje, às 15 ho-
ras. Os russos são favoritos –
têm a melhor campanha da
Liga, com 14 vitórias e uma
derrota.

Edno garante vitória e li-
derança da Portuguesa

OLIMPÍADA 2012 ATLETISMO

COI vai controlar uso de
seringas em Londres

Com marca ruim,
Bolt vence em Paris

Cielo deve ser
ouvido por corte
antes do Mundial

Jogo Rápido

Vôlei

BENOIT TESSIERREUTERS

Doping

Com reservas, Brasil perde e
foge de anfitrião na semifinal

BARBARA OSTROWSKA/EFE

Tribunal do esporte
poderá acelerar o
julgamento do caso
porque CBDA e atletas
concordaram com rito

Lígia Formenti / BRASÍLIA

A Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) vai criar
uma gerência especial só para
cuidar da segurança de alimen-
tos e circulação de mercadorias
nas cidades-sede da Copa do
Mundo de 2014.

A nova área entrará em funcio-
namento em agosto. A meta é
qualificar a cadeia alimentícia
nas cidades que abrigarão os jo-

gos e identificar fornecedores
das cidades com a criação de um
sistema de rastreamento.

A medida visa ajudar as autori-
dades esportivas a identificar ca-
sos de contaminação alimentar
que eventualmente acabem de-
tectados em exames antidoping.

Além da segurança de alimen-
tos, a gerência ficará encarrega-
da de formar uma estrutura ca-
paz de analisar de forma rápida
mercadorias que desembar-
quem nas cidades e ofertar uma
boa estrutura para os testes.

“Temos de mensurar quais se-
rão as necessidades e, se necessá-
rio, fazer ajustes. Para não haver
problemas, será preciso que pes-
soal esteja treinado”, afirmou Dir-
ceuBarbano,presidentedaAnvisa.

A estrutura da agência deverá
ser mantida até os Jogos Olímpi-
cosque o Rio de Janeiro organiza-
rá em 2016.

O novo centro integra o plano
de cooperação com a Adminis-
tração de Drogas e Alimentos
(FDA) na área de vigilância sani-
tária. A administração america-
na tem um centro especializado
na segurança e organização de
eventos esportivos.

A colaboração foi acertada no
fim de junho, durante uma reu-
nião com a diretora da FDA, Mar-
gareth Hambur, em Washing-
ton. O encontro foi o primeiro
depois do mal estar criado no
fim de abril, com a divulgação da
notícia de que o FDA tinha inten-
ção de manter um escritório no

Brasil, a exemplo dos existentes
na China, Índia e México.

A ideia já havia sido levantada
em 2008. Mas, na época, a Anvi-
sa havia se manifestado contrá-
ria à proposta, por julgar que o

entendimento entre as duas
agências poderia ser feito sem in-
termediários.

Desta vez, no entanto, a notí-
ciadapossibilidade deuma repre-
sentação do FDA no Brasil surgiu
sem que nenhum tipo de consul-
ta tivesse sido feita à agência.

“A nota informava que o FDA
havia recebido sinal verde do De-
partamento de Estado America-
no para estabelecer uma equipe
no Brasil”, contou Barbano.

Logo depois da veiculação da
notícia, um representante do
FDA, em visita ao Brasil, tentou
um encontro na Anvisa, sem su-
cesso. “Dissemos que não havia
o que ser discutido e que ne-
nhum assunto seria tratado”, re-
latou Barbano.

Na reunião do fim de junho, a
proposta do escritório foi o pri-
meiro assunto a ser tratado. “A
diretora afirmou que havia ocor-
rido uma falha da comunicação
entre o próprio FDA e a Embaixa-
da Americana no Brasil”, disse.

Nessa falha, ela teria entendi-
do que o Brasil havia sido oficial-
mente consultado pela Embaixa-
da Americana sobre a possibili-
dade da instalação de um escritó-
rio ou de um representante da
administração aqui, “fato que
não ocorreu”, contou Barbano.

No fim do encontro, FDA e An-
visa declararam não haver no mo-
mento intenção da abertura de
escritório. “Isso terá de ser feito
num acordo comum e recípro-
co”, disse Barbano.

MLB.COM/AP

Com um belo gol de Edno, a Por-
tuguesa bateu o Salgueiro por 1
a 0 e recuperou a liderança pro-
visória da Série B, com 20 pon-
tos, já que a Ponte Preta (tam-
bém com 20) vai a campo hoje,
às 21h, diante do Sport, na Ilha
do Retiro. Também ontem, o
Bragantino foi goleado pelo Vi-
tória, em Salvador, por 4 a 1, e o
São Caetano perdeu do Vila No-
va, em Goiânia, por 2 a 0. Hoje,
a 10.ª rodada tem sequência.
Além do jogo em Recife, mais
três serão realizados hoje: Ame-
ricana x Boa Esporte, ASA x Pa-
raná e Icasa x Náutico. Amanhã,
às 11 horas, completando a roda-
da, o Guarani recebe o ABC.

Usain Bolt não deu show em
Paris, na 8.ª etapa da Liga Dia-
mante: fez 20s03, suficiente pa-
ra superar o francês Christophe
Lemaitre e vencer os 200 m. O
jamaicano, recordista mundial
da prova (19s19), culpou a de-
mora no início da prova pela
performance insatisfatória.

Laboratório controlará alimentação

Salto para a morte
O torcedor Shannon Stone despenca 6 metros ao pegar bola no jogo
de beisebol Texas x Oakland, anteontem. Ele não resistiu e morreu.

Derrota. Dante sofre o bloqueio do russo Dmitriy Muserskiy na disputa do 1º lugar no Grupo F, em que o Brasil foi derrotado

Time de Bernardinho é
batido pela Rússia e
agora vai disputar uma
vaga na final da Liga
Mundial com a Argentina

Jamil Chade
Valéria Zukeran

Cesar Cielo e seus companhei-
ros – Nicholas dos Santos, Henri-
que Barbosa e Vinicius Waked –
devem ser ouvidos pela Corte Ar-
bitral do Esporte (CAS) antes do
primeiro dia das provas de nata-
ção do Campeonato Mundial de
Desportos Aquáticos de Xangai,
dia 24. Todas as partes envolvi-
das no processo de doping pelo
diurético furosemida no Troféu
Maria Lenk concordam em
adiantar a audiência.

Ontem, o CAS divulgou uma
nota sobre o caso dos brasileiros
afirmando que a Federação In-
ternacional de Natação (Fina)
está reivindicando um período
de suspensão aos atletas, que re-
ceberam só advertência do Pai-
nel de Doping da Confederação
Brasileira de Desportos Aquáti-
cos (CBDA) pela infração. A enti-
dade aceitou a justificativa de
contaminação por meio de um
suplemento alimentar – cápsu-
las de cafeína. A farmácia de ma-
nipulação nega a falha.

O CAS também informa que a
Fina pediu o adiantamento da au-
diência por causa da proximida-
de do Mundial e do fato de Cielo
estar inscrito. A corte respon-
deu que pode atender tal pedido
com concordância de todas as

partes envolvidas. A CBDA já avi-
sou que é favorável a acelerar o
processo, assim como os nadado-
res brasileiros.

Assim, tudo conspira para que
a audiência seja realizada em bre-
ve. O CAS mostrou-se disposto a
evitar o desgaste de imagem do
caso do ciclista espanhol Alberto
Contador, flagrado por clembu-
terol na Volta da França de 2010.

O atleta, que diz ser vítima e
ter consumido carne contamina-
da, está disputando a edição do
evento este ano porque recusou
adiantar sua audiência para an-
tes da competição. Pode, no en-
tanto, ter seu resultado anulado
conforme o resultado. Contador
tem sido hostilizado com vaias
da torcida a cada etapa da Volta.

Enquanto a data da audiência
de Cielo e seus companheiros
não é marcada, o cronograma de
preparação será rigorosamente
mantido. Cielo viaja na madruga-
da de segunda-feira para aclima-
tação, em Macau, junto com a de-
legação brasileira que disputará
o Mundial.

Ontem, Cielo, Nicholas, Bar-
bosa e Waked, além da CBDA,
receberam uma cópia do recur-
so apresentado pela Fina na Suí-
ça, do qual terão de se defender.

Concentração. Enquanto os
brasileiros estão às voltas com
os tribunais esportivos, os aus-
tralianos temem que a polêmica
possa tirar a concentração de
seus nadadores. “Temos de as-
sessorar os atletas no que diz res-
peito a estes temas, para estar-
mos seguros de que não se torna-
rão uma distração. Já temos um
plano para evitar”, diz o chefe da
delegação, Leigh Nugent. Ele es-
pera que seu grupo de 45 nadado-
res supere os resultados da Itá-
lia, há dois anos. /COLABOROUBRU-

NO LOUSADA

Copa 2014

estadão.com.br

● De saída
Parte da delegação brasileira que
vai ao Mundial já embarcou para
a aclimatação em Xangai. Os pri-
meiros a viajar foram os atletas
das maratonas aquáticas, que
competem no início do evento.

Anvisa terá gerência para
ajudar as autoridades
esportivas a detectar
eventuais contaminações
em exames antidoping

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 jul. 2011, Esportes, p. E4.




