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Uma falta duríssima que foi ig-
norada pelo árbitro Paulo César
de Oliveira, mas custará meses
de recuperação ao lateral-es-
querdo Dodô, do Bahia, resul-
tou numa pena inédita no Supe-
rior Tribunal de Justiça Esporti-
va. O zagueiro Bolívar, do Inter,
que cometeu a infração na parti-
da entre as duas equipes, no dia
16, levou um gancho pelo mes-
mo período que o jogador do
time baiano levará para se recu-
perar de grave lesão no joelho –
os médicos do Corinthians, ti-
me que detém os direitos fede-
rativos do atleta, estimam que
levará seis meses.A decisão é
passível de recurso.

“Somos um esporte
global, de forma
que buscamos
patrocinadores
em novos países,
onde não há crise
como na Europa’’

2,8 anos
de prisão foi a condenação do
meia Mancini, do Atlético-MG,
por supostamente ter estuprado
uma jovem que ele conheceu
em uma festa na casa de
Ronaldinho Gaúcho em Milão.

4 meses
foi o tempo que durou a
passagem do técnico Benazzi
pelo Vitória, que terminou sua
participação no Campeonato
Brasileiro da Série B no sábado,
sem sucesso. O time terminou
na 5ª colocação – 4 subiram.

CHEFE DA EQUIPE RENAULT

Eric Boullier

Crise na
Europa
muda foco
das equipes

NÚMEROS

NOVA ALTERNATIVA

SÃO PAULO

Sem opções, Leão pode
ser mantido em 2012

DECISÃO INÉDITA VAI E VEM

Bolívar leva gancho por
tempo indeterminado

Americana volta
para Guaratinguetá

Fórmula 1

Jogo Rápido

HAMAMATSU

Um dia depois da discussão en-
tre o líbero Serginho e o técnico
Bernardinho, que abalou o am-
biente – na vitória sobre a Argen-
tina –, a seleção masculina de vô-
lei perdeu sua segunda partida
na Copa do Mundo. O time de
Giba e companhia levou a virada
da talentosa equipe cubana: 3 a 2
(17/25, 25/22, 25/23, 20/25 e 15/12),
em Hamamatsu, no Japão.

Com o resultado, a equipe de
Bernardinho estacionou na ter-
ceira posição da competição –
com 16 pontos –, que dá três va-
gas para os Jogos Olímpicos de
Londres, no próximo ano. A lí-
der é a Polônia, com 19, enquan-
to os russos vêm atrás com 18.

O grande destaque da partida
foi o cubano Hernandez, maior
pontuador do confronto, com 22
acertos. “Uma das nossas preo-
cupações era conseguir marcá-
lo. Tocamos em algumas bolas,
mas, na maioria delas, infeliz-

mente, ele conseguiu marcar o
ponto”, lamentou Murilo, que
também ficou insatisfeito com a
queda de rendimento após um
bom primeiro set. “Não conse-
guimos manter o mesmo nível
de saque durante o jogo. Depois,
demoramos para entrar no jogo
de novo, o que foi acontecer só
no quarto set. Já o tie-break foi
igual e decidido nos detalhes.”

Apesar do revés, Bernardinho
mostrou-se satisfeito desta vez.
“O time lutou e fez uma boa parti-
da, de alto nível. Jogamos de
uma forma correta”, afirmou o
técnico. “Só precisamos ter um
pouco mais de atenção em algu-
mas situações de dificuldades,
com bolas ruins, para não enfren-
tar e conceder os pontos de blo-
queios. Precisamos trabalhar
um pouco mais a bola, tocar e
deixar que eles também se atra-
palhem um pouco mais. Foi um
jogo muito igual. Fomos efetiva-
mente um time.”

Hoje, às 7h20 (de Brasília) o
Brasil tem jogo teoricamente fá-
cil contra a Sérvia, uma das pio-
res seleções da competição. Os
sérvios dividem a penúltima co-
locação da Copa do Mundo com
o Egito. A única vitória da sele-
ção dos Balcãs foi apertada: 3 a 2
sobre o Japão.

Após discussão,
Brasil cai para Cuba
Equipe de Bernardinho
estaciona na terceira
posição da Copa do
Mundo, mas o técnico
agora elogia atuação

Natália recorre a ‘gênio’ para
buscar medalha em Londres
Bronze no tae kwon do
nos Jogos de Pequim,
brasileira é treinada pelo
técnico da equipe dos EUA
e sonha com novo pódio

Vôlei
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O São Paulo vai esperar o clássi-
co com o Santos antes de tomar
a decisão, mas a tendência atual
é manter Leão para o próximo
ano. Segundo dirigentes, a per-
manência do treinador não é
consenso no clube, mas o traba-
lho tem sido bem avaliado por
conta da sacudida que Leão deu
nos atletas. “O problema do São
Paulo não é técnico e foi prova-
do mais uma vez”, disse o dire-
tor de futebol, Adalberto Baptis-
ta. Em seu microblog, Rivaldo
comentou ontem a expulsão na
derrota para o Palmeiras. “Mi-
nha tristeza é maior, pois talvez
tenha sido meu último jogo
com a camisa do São Paulo.”

O prefeito de Guaratinguetá,
Júnior Felippo, anunciou on-
tem, em entrevista coletiva, a
volta do time à cidade que rece-
beu o time de 1998 e 2010. O
proprietário do time, Sony Al-
berto Douer, participou do even-
to, mas a explicação para a saída
de Americana veio do presiden-
te Israel Vieira. “Hoje, o estádio
Décio Vitta atende a nossa equi-
pe e também à do Rio Branco,
mas não comportaria toda a es-
trutura dos dois times.”

Olimpíada 2012

Valéria Zukeran

A temporada 2011 da Fórmula 1
terminou domingo, em Interla-
gos, com as equipes sob uma
ameaça que pode levá-las até a
rever seus planos: a crise econô-
mica na Europa. As escuderias
têm base no Velho Continente e
a mais tradicional de todas, a Fer-
rari, está em um país bastante
ameaçado de “quebrar’’, a Itália.

Mas, pelo menos por enquan-
to, ninguém dá o braço a torcer e
admite reduzir investimentos
ou adiar a liberação de dinheiro
para o ano que vem. No entanto,
os dirigentes mostram-se aten-
tos ao problema e estudam uma
possível solução – aumentar o in-
vestimento estrangeiro.

Na Ferrari, ninguém nega es-

tar preocupado com os proble-
mas econômicos da Itália. A as-
sessoria de imprensa do time in-
forma que como a indústria auto-
mobilística é responsável por
aproximadamente 10% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) do
país, qualquer sobressalto no se-
tor ganha grande repercussão.

Mas, por enquanto, a escude-
ria garante que tudo está tranqui-
lo em Maranello e a preparação
para a temporada 2012 não so-
freu nenhum impacto. Isso acon-
tece porque boa parte dos inves-
tidores não são da Itália e tam-
bém por que a equipe fechou
acordos de longa duração com
seus patrocinadores. Tal panora-
ma torna a situação bem menos
desconfortável.

Na Pirelli, empresa italiana for-
necedora de pneus para a catego-
ria, os dirigentes também garan-
tem que tudo está sob controle.
“Sim, temos problemas em cer-
tas regiões geográficas mas, ao
mesmo tempo, estamos em luga-
res que estão apresentando gran-
de performance econômica’’,

pondera o diretor de esportes a
motor da companhia, Paul Hem-
bery. “Fórmula 1 é uma grande
plataforma de negócios para nós
que temos planos de expansão
global, planos ambiciosos do
nosso ponto de vista, isso é nor-
mal em negócios.’’

Outras escuderias acreditam
no fato de a Fórmula 1 estar cada
vez menos dependente de um só
continente, a Europa, como em
seus primórdios. “Somos um es-
porte global, de forma que busca-
mos patrocinadores em novos
países, especialmente os do Bric
(Brasil, Rússia, India e China),

que têm apresentado expansão
econômica e onde não há crise
como na Europa’’, disse o chefe
da Renault, Eric Boullier.

Robert Fernley, chefe da For-
ce India reforça a ideia. “Nosso
orçamento principal vem da Ín-
dia e, sendo um pouco egoístas,
estamos provavelmente bem.’’
O diretor de operações da Lo-
tus Renault, Jean François Cau-
bet, foi além. “Por exemplo: pa-
ra a Renault, o Brasil é o segun-
do mercado do mundo. O pri-
meiro é a França e o terceiro
provavelmente a Rússia. En-
tão, queremos investir na Fór-

mula 1 porque dá o melhor dos
retornos. É verdade que há
uma crise na Europa, mas não
há no Brasil, na China, na Aus-
trália. Cortamos orçamento,
mas nem um euro sequer da
Fórmula 1.’’

Christian Horner, chefe da
Red Bull, reitera que, com a cri-
se, a Fórmula 1 é uma importan-
te ferramenta para internaciona-
lizar a imagens de empresas. “É
isso que é tão excitante em mer-
cados. A Índia, este ano, foi um
sucesso e novas corridas deve-
rão endossar que este é realmen-
te um campeonato mundial.’’

O atual campeão da Fórmula 1, Sebastian Vettel fez questão de tirar
uma foto com Neymar, que apareceu em festa da equipe Red Bull.

Tempos difíceis. A Ferrari está preocupada, mas se escora em investidores de outros países para não ser afetada pela crise

Guerreira. Natalia Falavigna (D) se prepara para ir a Londres

Tietagem

Com o dinheiro curto no
Velho Continente, times
buscam investimentos na
Ásia, América do Sul e
em países emergentes

Amanda Romanelli

Foram quase dois anos sem com-
petir, lutando para curar duas ci-
rurgias no joelho direito após o
rompimento do ligamento cru-
zado anterior. Mas Natália Fala-
vigna, guerreira que é, superou o
período de incertezas, uma der-
rota na primeira luta do Pan de
Guadalajara – que lhe rendeu al-
gumas críticas – para, finalmen-
te, garantir vaga em sua terceira
Olimpíada.

Rumo a Londres para defen-
der o bronze conquistado em Pe-
quim-2008, a paranaense de 27
anos tem motivação extra. Ago-
ra, trabalha com aquele que, em
suas palavras, é um dos “gênios
do tae kwon do”, o técnico ameri-
cano Jean Lopez.

“Ele é um dos grandes treina-
dores do mundo, senão o
maior”, elogia Natália. Jean é téc-
nico da equipe principal dos
EUA e trabalha com seus três ir-
mãos – Steven, Mark e Diana –,

todos medalhistas em Pequim.
Natália conta que sempre ad-

mirou o trabalho de Jean e a par-
ceria com o americano começou
a ser desenhada em meados do
ano. “Senti a necessidade de bus-
car mais conhecimento e isso te-
ria que vir de fora. Trabalhar
com ele era meu sonho.”

Graças a um convite do Comi-
tê Olímpico Brasileiro (COB),
Lopez veio ao Brasil para conhe-
cer a lutadora. “Fiquei muito fe-

liz, não só porque ele aceitou me
orientar, mas também porque
ele era exatamente tudo aquilo
que eu imaginava.”

O trabalho de consultoria, ain-
da informal, começou um mês
antes do Pan, quando Natália via-
jou pela primeira vez para a pe-
quena Sugar Land, cidade de 85
mil habitantes próxima a Hous-
ton, no Texas.

Nos EUA, começou a ser orien-
tada pelo técnico, que sugeriu

priorizar a busca pela classifi-
cação olímpico na seletiva
continental, disputada em
Querétaro (México), em vez
de colocar o Pan como foco.

Em Guadalajara, Natália
perdeu na primeira luta, para
a americana Lauren Hamon, e
foi eliminada. Recebeu críti-
cas daqueles que esperavam
uma medalha – no Rio, em
2007, foi prata. “Às vezes as
pessoas não entendem o que
está acontecendo e fazem crí-
ticas injustas. O calendário ti-
nha competições muito próxi-
mas e colocamos a seletiva co-
mo prioridade.”

Eliminada do Pan, Natália
voou para Sugar Land mais
uma vez. Lá, o acordo definiti-
vo com Jean foi selado. “Aí
passei para uma fase de treino
mais específica, com estraté-
gia, combate simulado. Che-
guei a Querétaro muito bem,
com todos os pontos bastante
trabalhados.”

Prestes a viajar para o even-
to teste do tae kwon do em
Londres, que será no fim de
semana, Natália celebra a
chance de ter duas equipes.
Uma estará nos EUA e a outra,
no Rio – desde fevereiro de
2011, é atleta do Fluminense,
e treina com os técnicos Regi-
naldo e Clayton dos Santos.
“Isso é muito bom, porque mi-
nha equipe brasileira também
está ganhando com isso. Não
vai ser fácil treinar fora, mas
estou bastante confiante.”
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Text Box
                                                                                                                           Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 nov. 2011, Esportes, p. E4.




