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● Responsabilidade civil. A
União só será responsável por
aquilo que está previsto na Cons-
tituição (art. 37 § 6º). O Brasil
não terá de indenizar automatica-
mente a Fifa em casos de “atos
de guerra” e “terrorismo”. A Fifa
será indenizada nos casos de
“incidentes de segurança”, mas
o Brasil mantém o chamado “di-
reito de regresso”, isto é, de pro-
cessar e cobrar a despesa dos
verdadeiros responsáveis.

● Pirataria. A Fifa queria puni-
ção de “3 meses a 1 ano de pri-
são e multa” para quem impor-
tar, exportar, vender, oferecer,
distribuir ou expuser para venda,
ocultar ou mantiver em estoque
produtos falsificados da Copa. A
Lei Geral segue a legislação bra-
sileira e manda punir o infrator
com “1 a 3 meses de prisão e
multa”.

● Idoso paga meia. A Lei Geral
da Copa mantém para o Mundial,
em todo o País, o direito de o ido-
so pagar meia entrada, como
manda o artigo 23 do Estatuto do
Idoso.

● Meia entrada. As leis esta-
duais para estudantes obrigarão
a Fifa a negociar esse privilégio
com os Estados que têm cidades-
sede da Copa.

● Caução judicial. Funcioná-
rios e consultores estrangeiros
da Fifa terão de seguir o Código
Civil, que obriga os residentes no
exterior a pagar caução em
ações judiciais quando tiverem
de deixar o país.

● Custos. Mesmo em situações
emergenciais, a Fifa não pode
impor de forma unilateral aumen-
tos inexplicáveis e preços abusi-
vos. Os orçamentos e os preços
têm de ser negociados com a or-
ganização brasileira da Copa.

● Marketing de emboscada.
Por não ser uma atividade crimi-
nalizada no País, a Lei Geral da
Copa prevê uma regra para punir
esses casos de “marketing de
emboscada”: quando uma cam-
panha chama a atenção da torci-
da para uma marca não associa-
da à Copa ou para um produto
que se faz por credenciado.

O QUE DIZ A LEI GERAL

Lei da Copa mantém meia entrada para idoso

Espanhol Italiano

Levante tira
a pose do
Real Madrid

Cavani faz
três e Napoli
bate o Milan

LONDRES

Por enquanto, ninguém segura o
Manchester United na Inglater-
ra. O time comandado pelo esco-
cês Alex Ferguson venceu o Chel-
sea por 3 a 1, em clássico movi-
mentado ontem no Old Traf-
ford. A quinta vitória em cinco
jogos manteve o time na lideran-
ça, agora isolada, com 15 pontos,
porque o “coirmão” Manchester
City ficou no empate com o Fu-
lham por 2 a 2.

O atacante português Nani fez
de tudo para tornar seu centési-
mo jogo na divisão de elite um
evento memorável. Ele fez um
gol e foi decisivo em outro na vi-
tória que por pouco não aconte-
ceu por goleada. O Manchester
perdeu muitos gols, incluindo
um de pênalti: Rooney, autor de
um dos gols, foi protagonista de

uma jogada ridícula na co-
brança. Ele escorregou, e o
chute saiu torto, longe do gol.

Mas do outro lado, o atacan-
te espanhol Fernando Torres,
que marcou o gol do Chelsea,
também fez besteira: lança-
do, ele driblou o goleiro De
Gea, ficou com o gol vazio,
mas bateu para fora.

Esta arrancada vitoriosa do
Manchester é a melhor em iní-
cio de temporada desde 1985,
um ano antes de Ferguson as-
sumir o cargo. “Estamos en-
frentando os times mais difí-
ceis no começo, mas eles te-
riam mesmo de ser nossos ad-
versários uma hora ou outra”,
disse o treinador.

Nani porém foi o persona-
gem do jogo. Depois de Smal-
ling, de cabeça, ter feito o pri-
meiro gol, Nani ampliou com
um belo chute de fora da área
e criou a jogada do gol de Roo-
ney, além de sofrer o pênalti
desperdiçado pelo artilheiro
do campeonato (nove gols).

Também ontem, em Lon-
dres, o Tottenham goleou o
Liverpool por 4 a 0, gols de
Adebayor (2), Modric e De-
foe. Também por 4 a 0 o Sun-
derland bateu o Stoke City,
gols de Bramble, Woodgate
(contra), Gardner e Larsson.

Copa 2014

Com a vitória por 3 a 1
sobre o Chelsea, o time
de Rooney tem agora
15 pontos, dois à frente
do Manchester City

Manchester ganha
mais uma e fica
sozinho na ponta
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M uricy Ramalho precisou
de 15 minutos para mu-
dar seu time. Os minutos
do intervalo. O gol de

Henrique, resultado de um escanteio,
aos 37 do primeiro tempo, devolveu o
Santos aoclássico e lhe deu uma opor-
tunidade de fazer a coisa certa.

Enquanto o Corinthians jogava co-
letivamente, os santistas torciam
por um lance genial de Neymar, de-

terminado a se posicionar entre as duas
linhas de marcação do meio-campo de
Tite. E receber a bola com espaço para
exibir o que tem de melhor: velocidade
e dribles com mudança de direção.

Borges manteve-se preso aos zaguei-
ros, à espera do passe e de Alan Kardek,
centralizado no meio de campo. Faltava
ritmo ao grupo e envolvimento físico
mais intenso para um clássico.

Os corintianos foram superiores tati-

camente na primeira etapa porque prati-
caram futebol coletivo, mostraram vigor
na recuperação da bola. O time parecia
ajustado às circunstâncias do confronto,
não fosse o erro de posicionamento de-
fensivo no momento do empate.

Muricy gostou da equipe no primeiro
tempo, tanto que permaneceu impassí-
vel no banco de reservas até Henrique
marcar. Foi quando levantou-se e prepa-
rou outro time, menos previsível, me-
nos disposto a aceitar o jogo corintiano.

O intervalo mudou tudo, pois o San-
tos passou a se movimentar mais e me-
lhor. E assim o esquema de Muricy fun-
cionou também fora do papel e de sua
prancheta, tornou-se real, com Neymar
mais contundente nas jogadas indivi-
duais e com melhor posicionamento de
Alan Kardek, agora disposto a buscar os
lados do campo. Como na jogada cons-
truída por ele para o gol de Borges, aos
oito do segundo tempo.

A virada evidenciou a intranquilidade
corintiana e a incapacidade de reação da
equipe, traduzida na dificuldade de man-
ter-se taticamente organizada nos mo-
mentos mais difíceis. É visível: as jogadas
migramdos lados – mesmo com um joga-

dor a mais desde os 21 minutos da fase
final – para o centro, a meia-lua da grande
área. No contra-ataque, o Santos acabou
com o jogo e com a paz do Corinthians.

Falcão. A notícia de que Falcão, o cra-
que do futsal, poderá jogar algumas par-
tidas pelo time de Muricy deixou muito
torcedor eufórico. O que até parece ser
uma boa ideia funciona apenas como
ferramenta de marketing. A transição
da quadra para o gramado não é tão sim-
ples quanto parece, mesmo para um jo-

gador genial.
Para os garotos que praticam paralela-

mente as duas modalidades até os 18
anos, é muito mais fácil. Estão plena-
mente adaptados a ambas. Nessa etapa,
é uma questão de escolha, de opção pelo
caminho no qual as chances de sucesso
são maiores.

Falcão já tentou o futebol profissio-
nal no São Paulo, aos 28 anos. Hoje, aos

34, vale como atração. Escolher a mo-
dalidade em que vai jogar deve ocor-
rer no período de formação, para as
adaptações fundamentais a cada
uma delas.

O senso comum, porém, ignora tu-
do isso. Para se ter uma noção da reali-
dade, quando observadas as dimen-
sões utilizadas em competições inter-
nacionais, uma quadra chega a ser oi-
to vezes menor que um gramado de
futebol. Resumindo: física, técnica e
taticamente não existe comparação
entre futsal e futebol.

Isso, entretanto, não tira a impor-
tância do futsal na “construção” dos
jogadores de futebol, do aprendiza-
do básico no espaço reduzido. Espa-
nhóis e ingleses já perceberam isso.
Por aqui avançamos lentamente.

Paulo César Oliveira, treinador de
futsal do Corinthians, campeão mun-
dial com a seleção brasileira, acredita
que osmeninos do clube poderiam ser
formadosnasduasmodalidades. Ore-
sultado?Jogadoresmaisbemprepara-
dos. Pena que a divisão de base corin-
tiana, neste momento, produza muito
pouco para a equipe profissional.

MADRI

O Levante foi protagonista do
resultado mais surpreenden-
te da 4.ª rodada do Campeona-
to Espanhol ao vencer o Real
Madrid por 1 a 0. Nem a pre-
sença de Cristiano Ronaldo
no segundo tempo serviu pa-
ra fazer o time evitar a primei-
ra derrota. O Real tem 6 pon-
tos , 1 a menos que o rival Bar-
celona. O atacante Koné deu
ao Levante seu primeiro triun-
fo na temporada.

“Sabíamos que seria um jo-
go complicado”, disse o late-
ral Sérgio Ramos. “Se o time
joga com um a menos a com-
plicação é ainda maior.”

Bétis, que fez 3 a 2 no Athle-
tic Bilbao, e Valencia lideram
o Espanhol com 9 pontos.

Em Madri, o colombiano
Radamel Falcão brilhou e mar-
cou três gols na vitória do Atlé-
tico de Madrid por 4 a 0 sobre
o Racing Santander. O outro
gol foi de Adrián.

ROMA

O atacante uruguaio Cavani
marcou todos os gols do Na-
poli na vitória, de virada, so-
bre o Milan por 3 a 1, ontem,
no Estádio San Paolo. Com o
excelente resultado, a equipe
napolitana passou a somar
seis pontos, no topo da tabela,
ao lado da Juventus, Cagliari e
Udinese, que ontem fez 2 a 0
na Fiorentina.

O Milan calou o estádio na-
politano com o belo gol de
Aquilani, de cabeça. Mas ain-
da no primeiro tempo Cavani
empatou e virou o jogo. Na se-
gunda etapa, o uruguaio, ago-
ra um dos artilheiros do Cam-
peonato Italiano (ao lado de
Giovinco, do Parma), fechou
o placar em 3 a 1.

Ainda ontem, a Juventus vi-
sitou o Siena e venceu por 1 a
0, gol de Matri.

Em Roma, a Lazio decepcio-
nou sua torcida e perdeu do
Genoa: 2 a 1.

Tânia Monteiro / BRASÍLIA

Contra a vontade da Fifa, a Lei
Geral da Copa, que a presidente
Dilma Rousseff assinou na sexta-
feira e envia hoje ao Congresso,
vai manter o direito de os idosos
pagarem meia entrada nos está-
dios do Mundial de 2014. A meia
entrada para estudantes e a per-
missão ou não para vender bebi-
das alcoólicas nos estádios segui-
rão as leis estaduais – para haver
modificações, a Fifa terá de nego-
ciar com os governadores.

Apesar de a Fifa dizer que não
pode esperar pela aprovação da
Lei Geral até o final do ano e exi-
gir que as regras estejam defini-
das até o início do outubro, a as-
sessoria da Casa Civil disse on-
tem ao Estado que a pressa da
entidade “não tem razão de ser”.

Para o governo, “a maioria dos
dispositivos da Lei Geral da Co-
pa se aplica a momentos próxi-
mos dos jogos. Se o Congresso
aprovar a lei até o final do ano,
não estaremos devendo nada pa-
ra a realização do evento”, ava-
liou a Casa Civil.

O governo também vai, por
meio de um dispositivo na Lei
Geral da Copa, tentar evitar que
a Fifa tenha carta branca sobre
os orçamentos. O governo diz

que não aceitará “exigências de
última hora, gastos exorbitan-
tes. Respeitamos a Fifa, mas não
nos subordinamos às suas amea-
ças”, disse a Casa Civil por meio
da assessoria.

A regra é que a Lei Geral da
Copa se subordine completa-
mente à Constituição e respeite
os Estatutos do Idoso e do Torce-
dor e o Código de Defesa do Con-
sumidor. No caso dos idosos,
por exemplo, o texto da lei asse-
gura a meia entrada para quem
tem mais de 60 anos, seguindo o
artigo 23 do estatuto.

O projeto de lei não trata da
meia entrada para estudantes
porque não existe lei federal que
disponha sobre o assunto. Pela
mesma razão, o Planalto tam-
bém desistiu de incluir artigo
que proíbe a venda de bebidas
alcoólicas nos estádios. No caso
de Pernambuco, por exemplo, a
proibição existe por imposição
de lei estadual. Qualquer altera-
ção terá de ser feita pela cidade-
sede ou Estado da Copa, em en-
tendimento com a Fifa.

“As leis estadual e municipal
de meia entrada nos estádios pa-
ra estudantes continua em vi-
gor”, afirmou Wladimir Camar-
go, consultor jurídico do Minis-
tério dos Esportes, justificando
por que a Lei Geral da Copa não
incluiu esse direito – ao contrá-
rio da garantia de meia entrada
para o idoso, que é uma lei fede-
ral. “O espírito foi preservar o
direito à meia entrada”, disse Ca-
margo. “Esperamos que a regra

seja mantida sem disputas judi-
ciais”, completou.

Pela legislação encaminhada
ao Congresso, funcionários e
consultores estrangeiros da Fifa

terão de cumprir o Código Civil
vigente e estão obrigados a pagar
caução se forem deixar o País,
mas estiverem respondendo pro-
cessos aqui dentro.

O texto também diz que não
haverá condenação imediata da
União em casos de violência ter-
rorista ou atos de guerra. A Fifa
será indenizada em caso de “inci-

dentes de segurança”, mas res-
guardado “o direito de regresso”
da União na busca de punir e pro-
cessar os verdadeiros responsá-
veis por aqueles ilícitos.

O melhor da TVCampeonato Inglês

Governo também quer
manter a regra de meia
entrada dos Estados,
mesmo contrariando os
desejos da Fifa

No segundo tempo,
o Santos mudou e foi
superior ao Corinthians

Sem atropelo. A presidente Dilma assinou a lei na sexta-feira

Boleiros

Foi mal. Wayne Rooney
escorrega no pênalti
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V. Guimarães x Braga
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AMERICANO
NFL

NEW YORK GIANTS X
ST.LOUIS RAMS

21h30 / ESPN E ESPN HD

Vitória construída
no intervalo
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 set. 2011, Esportes, p. E5.




