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AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

UFC: Treinador
Josuel Distak diz
que Anderson Silva
é lutador ideal para
bater Jon Jones

CLIQUE MMA

Assista no Top
Spin a jogada do
dia no Aberto da
Austrália da sérvia
Ana Ivanovic

CLIQUE BLOG

Hoje é dia
de ciclismo no
Giro 100k no
Autódromo de
Jacarepaguá

CLIQUE DE BIKENA INTERNET
oglobo.com.br/esportes

Siga a gente no Twitter:
www.twitter.com/OGlobo_Esportes

Confira as
curiosidades e
causos do futebol
brasileiro no blog
Bola de Meia

CLIQUE BLOG

Ingresso para índio de verdade
Ministro do Esporte quer evitar que bilhetes mais baratos caiam nas mãos de portadores de
carteiras falsas. Em coletiva tensa, Fifa, COL e Governo prometem para março política de vendas

COPA 2014

O irresistível poder do olhar de Adriano
Imperador se reúne com presidente interino do
Corinthians e mostra, olhos nos olhos, que quer ficar

Carol Knoploch
carolk@sp.oglobo.com.br

● SÃO PAULO. Após cerca de
uma hora de conversa, Adria-
no fica no Corinthians. Sem
mais complicações. A garantia
é do presidente interino Ro-
berto de Andrade, que disse
ter visto nos olhos do jogador
que desta vez pode dar certo.
A conversa teve um tom mais
áspero quando o dirigente
perguntou o que ele queria em
relação ao futuro. Andrade
confirmou que a multa será de
20% do salário de R$ 400 mil,
mais o desconto de um dia de
trabalho.

— Eu mais ouvi do que falei.
Ele disse que quer ficar, que
seu futuro é aqui no Corin-
thians. Desculpou-se pela falta
e garantiu comprometimento
maior. E que não vai acontecer
novamente. Tenho de levar em
conta sua atitude. Aqui, nunca
tivemos uma conversa assim.
Vi nos olhos dele que estava
falando a verdade — disse Ro-
berto, que negou ter feito
ameaças. — Não vou dizer que
é a última chance. Ele sabe das
obrigações e espero que cum-
pra. Se tiver mais uma falta, sa-
be o que pode acontecer.

Sobre possíveis negocia-
ções até junho, quando termi-

na o contrato do Imperador, o
dirigente disse que nenhum
jogador é inegociável, desde
que ele queira sair e a propos-
ta agrade ao Corinthians.

A polêmica envolvendo a in-
disciplina de Adriano, que fal-
tou ao treino de terça-feira,
após comemorar aniversário
da mãe, ofuscou a derrota de 1
a 0 para a Portuguesa, campeã
da Série B, num amistoso dis-
putado anteontem. Ontem, o
Imperador foi o último a sair de
campo. A conversa aconteceu
após o coletivo, em que che-
gou a marcar gols. Adriano não
tem comentado sobre o assun-
to nem com os jogadores. ■

Michel Filho

ADRIANO TREINA, dribla a polêmica e garante que fica no Corinthians

Jorge Luiz Rodrigues
panesp@oglobo.com.br

A
quinta reunião do
Board do Comitê
Organizador Local
da Copa do Mundo-
2014 com membros
de diretorias da Fifa,
realizada ontem,
num hotel do Rio,
teve dois estrean-

tes. O ex-craque Ronaldo, ago-
ra membro do Conselho de Ad-
ministração, e o ministro do
Esporte, Aldo Rebelo, primeiro
integrante do Governo Federal
a tomar parte, desde a criação
do Conselho, em 2010, trata-
ram de agir como bombeiros.
O objetivo foi impedir que um
novo incêndio se propague nas
relações com a Fifa. Na entre-
vista coletiva de semblantes
fechados, o político do PC do B
prometeu para março um pla-
no de ação para que os 300 mil
ingressos mais baratos (US$
25) cheguem a idosos, estu-
dantes, populações indígenas
e de baixa renda. Aldo quer im-
pedir que portadores de car-
teiras falsas e pessoas com
condições de pagar por ingres-
sos mais caros se apossem da
cota dos mais carentes.

— É uma preocupação da Fi-
fa e do Governo. Manaus é
uma das sedes da Copa. Então,
imagina não ver o índio no es-
tádio? Pior que não ver o índio
presente é o ingresso destina-
do não chegar a ele. Nós va-
mos encontrar um caminho
até março — prometeu Aldo.

Ministro contra “o recuo”
Na véspera, num encontro

com jornalistas estrangeiros,
o secretário-geral da Fifa, Jérô-
me Valcke, manifestara sua
preocupação com o tema ao
dizer que “aparentemente é
muito fácil obter uma carteira
de estudante no Brasil”.

O ministro insistiu que a Lei
Geral da Copa será aprovada
até março, pelo Congresso,
mesmo depois de o secretário-
geral da Fifa ter demonstrado,
pela enésima vez, impaciência
com os sucessivos adiamen-
tos. Perguntado sobre se con-
fiava encontrar a Lei em vigor
quando voltar ao Brasil, em
março, Valcke foi ácido:

— Você deve perguntar isso
ao ministro (do Esporte).

Ao lado do francês, Aldo Re-
belo não titubeou:

— Eu devo seguir os otimis-
tas. Vamos retomar as vota-

ções em fevereiro. O governo
federal está empenhado e con-
ta com o apoio decisivo do re-
lator da Lei Geral da Copa (de-
putado Vicente Cândido-
PT/SP) e do Congresso para
cumprir essa etapa, possivel-
mente ainda em março.

Depois da coletiva, no esta-
cionamento do hotel, o minis-
tro foi a única autoridade da
organização ou da Fifa a não
se esconder da imprensa:
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ALDO: “PIOR que não ver o índio presente é ingresso não chegar a ele” JÉRÔME VALCKE: “Você deve perguntar isso (sobre a Lei) ao ministro” O BOMBEIRO RONALDO: “Havia certa onda negativa sobre as obras”

Sorteio da Copa das Confederações será em São Paulo

Marcelinho
é indiciado
● Marcelinho Paraíba, do
Sport, foi indiciado por
crime de estupro pela
delegada da Mulher, Herta
de França. Ela concluiu o
inquérito após analisar a
denúncia de abuso contra a
advogada Rosália Zabatos de
Abreu. Numa festa em seu
sítio em Campina Grande,
em novembro, o jogador
teria agarrado e beijado
Rosália à força. O laudo
do Núcleo de Medicina e
Odontologia Legal constatou
agressões sofridas pela
vítima, e a delegacia ouviu
testemunhas. Se for
condenado, Marcelinho
Paraíba pode pegar de oito
a doze anos de prisão.

ESTUPRO

● Desde segunda-feira no Brasil, Jérôme Val-
cke passou por Brasília, Fortaleza e Salvador,
antes de chegar ao Rio para a reunião de on-
tem. O secretário-geral da Fifa voltará em
meados de março, para visitar Cuiabá, Recife
e Brasília, esta última, sede do próximo
Board. Uma das principais decisões tomadas
foi a escolha de São Paulo como sede do sor-
teio dos grupos da Copa das Confederações-
2013, que deverá ser realizado em dezembro
próximo. Também ficou estabelecido que até
março haverá a divulgação do slogan oficial
da Copa-2014. O tema tem de retratar cinco
características do país: sociedade coesa, po-
der de inovação, natureza impactante, terra
da alegria e nação do futebol.

— O slogan vai envolver a população e se-
rá lançado pela presidente do Brasil (Dilma

Rousseff) e pelo presidente da Fifa (Joseph
Blatter), em março — explicou Valcke.

Presidente licenciado da CBF, Ricardo Tei-
xeira, que também é presidente do COL-
2014, dirigiu o ’Board Meeting’, mas saiu por
uma porta dos fundos, sem dar entrevistas,
antes da coletiva. Mesmo assim, foi mencio-
nado. Jérôme Valcke quis responder apenas
parte de uma pergunta sobre a ausência de
Teixeira na coletiva, quando um jornalista
estrangeiro indagou se o francês considera-
va o dirigente brasileiro apto a seguir na fun-
ção em função de acusações de corrupção.

— Só vou responder à primeira parte da
sua pergunta. Ronaldo está aqui represen-
tando o COL porque Ricardo Teixeira tinha
outros compromissos. Não vou comentar si-
tuações que estão em andamento. (J.L.R.)

— (A lei) Será votada até
março. Vai em fevereiro para a
Câmara e, depois, para o Sena-
do, com todas as questões
praticamente resolvidas. Bebi-
da, a responsabilidade do país
pela segurança, o que vai pas-
sar é o que está no termo de
compromissos assinado com
a Fifa pelo então presidente
Lula. Fica ruim para o país que
assinou um compromisso pa-
ra trazer a Copa, agora recuar

do compromisso que assumiu.
Não é uma coisa séria.

Ainda no estacionamento
do hotel, Aldo Rebelo garantiu
não temer que a Fifa possa
exercer, até 1o- de junho, o di-
reito de retirar do Brasil a se-
de da Copa, o que consta da
cláusula 7.7 do Contrato para
Sediar, caso não sejam cum-
pridos os acordos de 2007.

— De jeito nenhum! Só estou
lembrando desta cláusula por-

que você a citou agora. Temos
todas as condições de cumprir
os compromissos, resolver as
pendências e de realizar a Co-
pa — assegurou. — Sabemos o
que foi feito na Alemanha, nos
Estados Unidos, na França e na
África do Sul. As exigências
são as mesmas. Não são pro-
blemas difíceis de resolver.

Valcke: “Natal atrasada”
Por sua vez, Jérôme Valcke

criticou a sede de Natal.
— Temos estádios muito

avançados e um atrasado, que
é Natal. Não está fora da Copa,
mas a cidade precisa acelerar
e assegurar que voltará aos
trilhos — acrescentou.

Valcke informou que, em ju-
nho, haverá a definição sobre se
Salvador e Recife também esta-
rão na Copa da Confederações-
2013, junto com Rio, Brasília,
Belo Horizonte e Fortaleza.

Integrante do Conselho de
Administração do COL, o ex-
craque Ronaldo incorporou o
perfil de cartola.

— Antes de entrar para o
comitê, via notícias sempre
ruins, que os estádios esta-
vam todos atrasados. Agora,
vejo que havia uma certa onda
negativa sobre as obras. ■
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 20 jan. 2012, Esportes, p. 6.




