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10s92 foi o
tempo do gol de Jonas, do Va-
lencia, contra o Bayer Leverku-
sen, segundo a Uefa. Mas o cro-
nômetro da entidade estava er-
rado, já que a bola entrou aos
9s27. Assim, o gol foi declarado
oficialmente como o segundo
mais rápido da história da Copa
dos Campeões.

1º treino com bola
fez o zagueiro Breno ontem pelo
Bayern de Munique depois de
ficar preso por 15 dias por cau-
sa de incêndio em sua casa.

A Comissão da Fórmula 1 discu-
te hoje, em Genebra, a possibili-
dade de uma equipe repassar
não apenas componentes senão
todo o conjunto chassi-motor-
transmissão para outra. No fun-
do, o que a comissão vai buscar
definir é o conceito de “constru-
tor’’. Hoje, o regulamento esta-
belece que cada escuderia tem
de conceber e construir seu pró-
prio carro. Mas há flexibilidade.
A Sauber disputa o campeonato
com motor e transmissão adqui-
ridos da Ferrari. A Force India
utiliza motor Mercedes e câm-
bio da McLaren. Na reunião
também será discutido o calen-
dário para a temporada de 2012.

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

A Fifa planeja vender ingressos
para a Copa de 2014 a brasilei-
ros por preços entre US$ 20,00
e US$ 30,00 (R$ 34,60 a R$
51,90), semelhantes aos que se
cobram hoje em alguns jogos
do Campeonato Brasileiro. Mas
esses valores somente serão vá-
lidos para a primeira fase. As in-
formações são do secretário-ge-
ral da Fifa, Jérôme Valcke, que
desembarca no País na segunda-
feira para reuniões com o gover-
no que prometem ser decisivas.

Porém, o cartola garantiu ao
Estado que a Fifa não vai abrir
mão das demais exigências, na
defesa de seus parceiros comer-
ciais. Assegura que bebidas al-
coólicas serão vendidas nos es-
tádios e alerta: o Brasil não tem
chances de vencer uma disputa
com a entidade.

Valcke vai ao País para tentar
costurar o acordo que estabele-
ce a Lei Geral da Copa, cuja ne-
gociação, entende, sofreu atra-
so por conta da crise no Minis-
tério do Esporte, e participará
de audiência pública no Con-
gresso. Insinua que aqueles que
estão criticando a Fifa por con-
ta da Lei Geral tentam tirar pro-
veito político da ocasião e admi-
te não saber qual será o custo fi-
nal do Mundial para o País.

● Depois de tanta discussão so-
bre o papel de São Paulo na Co-
pa, a cidade obteve posição de
destaque. O que pesou?
Desde o primeiro dia fomos
muito claros com São Paulo.
Sendo uma das duas principais
cidades do Brasil, não poderia
ter um estádio de apenas 40 mil
lugares, o que significaria não
ter o jogo de abertura e nem se-
mifinal. Agora, o fato de São
Paulo ter mostrado que pode
entregar o que se comprome-
teu a fazer, significa que a cida-
de conseguiu alcançar o que dis-
semos que poderia ter.

● A garantia de dinheiro público
ajudou a colocar São Paulo em
uma melhor situação?
Não me importo com o dinhei-
ro público. O que me importa é
a estrutura de cada cidade. Se
pode ter dinheiro privado para
estádios e outras coisas, ótimo.
Se é dinheiro público, essa é
uma decisão do governo, das ci-
dades e dos Estados, não nossa.
Não é ter dinheiro público ou
privado que decide se uma cida-
de tem esse ou aquele jogo.

● São Paulo insiste que pode ain-

da receber jogos da Copa das
Confederações de 2013, no Mo-
rumbi ou no novo estádio do Pal-
meiras. Há alguma chance?
O que posso dizer é que não há
chance alguma de um jogo da
Copa das Confederações ocor-
rer em um estádio que não será
usado para a Copa do Mundo.
Não faz sentido.

● Qual recado o senhor levará ao
governo de Dilma Rousseff?
A primeira coisa será encontrar
o novo ministro do Esporte, Al-
do Rebelo. Preciso encontrá-lo
e garantir que possamos discu-
tir todos os temas. Entendi que
haverá uma apresentação mi-
nha ao Congresso também. A
mensagem que daremos é a de
que já fizemos concessões em
várias áreas. Espero que possa-
mos compartilhar o sentimento
de que chegou o momento de
fazer avançar a preparação e
não falar mais de leis e regula-
mentos, que agora devem ser
aprovados e assinados. Espero
fechar nos próximos dias esse
capítulo para passar à organiza-
ção de fato da Copa.

● Há alguma chance de a Fifa
flexibilizar sua insistência em ter
bebidas alcoólicas nos estádios,
como pede o Brasil?
Isso é algo que já foi informado
desde o primeiro dia. Na Rússia
(Copa de 2018) já está resolvido,
mesmo num país que tem tan-
tos problemas com as bebidas e
onde o governo está agindo con-
tra o alcoolismo. Li que o Catar
(sediará a Copa de 2022) oficial-

mente anunciou que iria autori-
zar a venda de cerveja em locais
determinados, o que é algo que
vai contra não apenas a lei, mas
também talvez contra uma vi-
são da religião. O que estamos
pedindo não é algo que surgiu
na semana passada. Portanto,
não há motivo para mudar isso.

● A Fifa já indicou que aceita
meia-entrada para idosos. E para
os estudantes?
Não. No encontro com a presi-
dente Dilma Rousseff (em Bruxe-
las, há três semanas), ela me dis-
se que isso (meia-entrada para
idosos) era uma lei nacional e
não quero agir contra leis nacio-
nais. Mas eu também disse a ela
que, para todos os demais gru-
pos – estudantes, ex-jogadores,

doadores de sangue –, prefiro
trabalhar com entradas catego-
ria 4, que cobrirá esses grupos.

● Qual será o menor preço de
ingressos? A Fifa já estabeleceu?
Não, mas estamos trabalhando
nisso. Estamos falando de um
preço mais baixo que será váli-
do do segundo jogo ao final da
primeira fase. Ele não inclui
nem a abertura e nem a final,
que também terão preços aces-
síveis. Mas nos jogos da primei-
ra fase, teremos entradas entre
US$ 20 e US$ 30. Esse será
mais ou menos o valor.

● Qual é, na sua avaliação, o
maior problema hoje na prepara-
ção brasileira?
Não estou preocupado com os
estádios. Sabemos que estarão
prontos. O que me preocupa é
tudo ao redor dos estádios, o ca-
minho até eles. Os torcedores
dizem que, se há uma Copa que
querem ir, é a do Brasil. Se al-
guém vai ao Mundial, o resto da
família também dirá que quer ir
para aproveitar e conhecer o
Rio e a Amazônia. O que temos
de garantir é que ir ao Brasil se-
ja um sonho e não um pesadelo.

● No passado, o senhor disse
que gostaria de agrupar as sele-
ções para que não fizessem via-
gens tão longas. Agora, o calen-
dário da Copa é outro. Quem
acompanhar a seleção viajará
mais de 10 mil quilômetros.
Pelo menos ele dirá que viajou.
Isso (o calendário) vem de um
desejo forte do Brasil, dizendo

que queria que seleções e torce-
dores pudessem se mover. É
um compromisso, um desafio.
Sim, serão voos longos. Mas se-
ria uma pena estar no Brasil e
ver apenas Rio, Recife ou São
Paulo. Vamos garantir que tor-
cedores e times viagem por to-
do o País. O Comitê Executivo
discutiu isso e um dos mem-
bros disse que achava que era
muita viagem. Todos os demais
disseram: desculpa, mas temos
de fazer isso. Os times terão
aviões à disposição. Para os tor-
cedores, temos de garantir que
o sistema aéreo brasileiro te-
nha aviões suficientes e com
preços sob controle. O governo
pode ajudar no controle de pre-
ços, como ocorreu na África.

● As suspeitas de corrupção no
Ministério do Esporte e as investi-
gações contra Ricardo Teixeira
afetam a imagem do Brasil?
Acho que são duas coisas dife-
rentes. A Copa é sobre futebol e
os torcedores querem saber
quais seleções vão se classificar
e querem desfrutar dos jogos.
Se houvesse problemas de segu-
rança, seria outra história.

● No Congresso, há a sensação
por parte de alguns deputados,
como Romário, de que a Fifa
quer criar um estado dentro de
estado com suas leis. Como o
senhor vê essa reação?
Isso me deixa perplexo e triste.
Não há nada de novo no que es-
tamos pedindo. Tudo estava
nos documentos que foram assi-
nados pelo Brasil em 2007. Des-

de então, fizemos algumas con-
cessões e terminamos um docu-
mento em abril de 2011 com Or-
lando Silva. Não entendo por
que as pessoas insistem que
queremos substituir a lei brasi-
leira e o governo brasileiro du-
rante os 32 dias da Copa. Basea-
do na troca de documentos, o
Brasil disse que faria a Copa ba-
seado em determinadas condi-
ções e nós dissemos que faría-
mos juntos. Acho que a luta não
deve ser entre o Brasil e a Fifa.
A briga está errada. Salvo se es-
sas pessoas querem usar a Co-
pa, que é uma boa plataforma.

● Mas o que ocorre se a Lei Ge-
ral da Copa não passar da forma
que a Fifa quer?
O que ocorrerá é que não orga-
nizaremos uma Copa em boas
condições. No final, não haverá
vencedores. O Brasil não vai
vencer a Fifa. Romário ou ou-
tros deputados não vão vencer
a Fifa. Ou fazemos juntos e tere-
mos sucesso ou não vamos ga-
nhar. A Copa ocorre no Brasil
de qualquer jeito. Mas temos
de garantir que seja boa.

● O senhor já foi informado sobre
quanto custará a Copa?
Sei quanto custará potencial-
mente para a Fifa. Será um cus-
to de quase US$ 1 bilhão.

● Mas qual o preço final da Copa?
Há uma série de custos que são
renovações e coisas que vão ser
usadas para a Copa, mas que já
estavam sendo preparadas. Não
sei do dinheiro para a Copa.

NÚMEROS

NBA

COPA SUL-AMERICANA FÓRMULA 1 TÊNIS

Atletas questionam o
sindicato e greve segue

Reservas do Vasco
perdem do Universitário

Comissão define hoje o
conceito de ‘construtor’

Federer vence algoz de
Bellucci na Basileia

Jogo Rápido

● Os preço médio dos ingressos
de arquibancada dos jogos do
Campeonato Brasileiro é de R$
30. O Corinthians, por exemplo,
costuma esse preço por bilhete
de arquibancada quando joga no
Pacaembu. O Palmeiras cobrava
R$ 40 no início do Brasileiro. A
torcida chiou e o preço foi reduzi-
do em R$ 10. O regulamento do
campeonato, feito pela CBF, não
aponta valores mínimos ou máxi-
mos a serem cobrados. Diz ape-
nas que a atribuição de definir o
preço é do mandante da partida.

Roger Federer perdeu ontem o
primeiro set em 12 jogos contra
o finlandês Jarkko Nieminen,
algoz de Thomaz Bellucci no
Torneio da Basileia. Ainda as-
sim, o suíço venceu por 6/1, 4/6
e 6/3 em 1h36 de partida.

ENTREVISTA

DENIS SINYAKOV/REUTERS

KIRSTIN SCHOLZ/DIVULGAÇÃO

O presidente do sindicato de
jogadores, Derek Fisher, é acusa-
do pelos atletas de ceder às pres-
sões do comissário da NBA, Da-
vid Stern, quanto à repartição
da renda dos ingressos e ao teto
salarial. E a greve continua.

O Vasco perdeu o primeiro jogo
das quartas de final da Copa Sul-
Americana para o Universitário,
no Peru, ontem à noite, por 2 a
0. Priorizando o Campeonato
Brasileiro, o Vasco iniciou a par-
tida com apenas três titulares
(Fernando Prass, Fágner e Die-
go Souza).

Isso prejudicou o entrosa-
mento do time, que não jogou
bem e foi acuado pelos perua-
nos. O atacante Ruidíaz, no pri-
meiro tempo, fez 1 a 0 cobrando
pênalti. Na etapa final, Fano
ampliou para 2 a 0.

No jogo da volta, o Vasco pre-
cisa vencer por diferença de
três gols para se classificar.

No Brasileiro, preço
médio é de R$ 30

‘O Brasil não vai vencer a Fifa’
Jérôme Valcke, secretário-geral da Fifa

O norte-americano Kelly Slater garantiu ontem o 11º título do Circuito
Mundial de Surfe na etapa de San Francisco, a penúltima da temporada.

Perplexidade. Jérôme Valcke diz não entender por que há tantas críticas às regras da Fifa e alega que tudo o que está sendo cobrado foi acordado com o País

Slatter, 11 vezes campeão mundial

Dirigente, que virá ao País
para discutir a Lei Geral,
entende ser hora de união
e promete ingressos a
preços populares em 2014
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 03 Nov. 2011, Esportes, p. E4.




