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Hoje
12h30 Polônia x Canadá
15h00 Brasil x Finlândia
Amanhã
12h30 Polônia x Finlândia
15h00 Brasil x Canadá
Domingo
12h30 Finlândia x Canadá
15h00 Polônia x Brasil

115 a 111 foi
o resultado da vitória na prorro-
gação do Miami Heat sobre o
Boston Celtics pelo playoff final
da Conferência Leste da NBA –
no tempo normal 99 a 99. A
equipe da Flórida abriu 2 a 0 na
série melhor de sete jogos.

3 jogos de suspensão
pegou o zagueiro John Terry
pela expulsão contra o Barcelo-
na pela Copa dos Campeões.
Cumprirá a pena nos jogos do
Chelsea e não desfalcará a In-
glaterra na Eurocopa.

Quatro jogos dão início à 2.ª fase
das Eliminatórias Africanas e da
Oceania para a Copa de 2014. Ga-
na x Lesoto, Egito x Moçambique
jogam entre os africanos, enquan-
to Samoa x Taiti e Vanuatu x Nova
Caledônia duelam pela Oceania.

A seleção inglesa não terá Frank
Lampard na Eurocopa. O meia
da Chelsea foi cortado por ter
sofrido lesão muscular na coxa.
O volante Gareth Barry, do Man-
chester City, havia sido desliga-
do na segunda por contusão.

A seleção brasileira feminina de
basquete faz, às 19 horas, em
Osasco, o primeiro amistoso de
preparação para a Olimpíada de
Londres. O jogo marca a estreia
do técnico Luís Cláudio Taral-
lo, contratado em dezembro.

42,2 bilhões
de reais foram movimentados
pelo futebol europeu em 2011

NÚMEROS

DINHEIRO A RODO

Clubes têm receita recorde na Europa

Seleção luta pela
recuperação na
2ª etapa da Liga

SÉRIE B

Barueri pega Atlético-PR
e tenta deixar lanterna

ELIMINATÓRIAS 2014 OLIMPÍADA

EUROCOPA BASQUETE

PARIS

O francês Paul-Henri Mathieu
derrotou o norte-americano
John Isner, por 3 sets a 2, com
parciais de 6/7 (2/7), 6/4, 6/4,
3/6 e 18/16, após 5h41, na segun-
da partida mais longa da histó-
ria de Roland Garros. Mathieu
precisou de sete match points
para eliminar o gigante de 2,06
metros, que acumulou 41 aces
em um jogo cujo o quinto set
durou 2h28.

Foi o segundo jogo mais longo
da história do tradicional tor-

neio francês, superando as
5h31da vitória do espanhol Alex
Corretja sobre o argentino Her-
nán Gumy (6/1, 5/7, 6/7, 7/5 e 9/7),
de 1998.

O jogo de maior duração em
Roland Garros ocorreu em
2004, quando o francês Fabrice
Santoro venceu o compatriota
Arnaud Clement em 6h33, com
parciais de 6/4, 6/3, 6/7, 3/6 e
16/14.

Em número de games disputa-
dos, Mathieu x Isner atingiu 76,
também ficando em segundo lu-
gar, atrás do duelo entre o austra-
liano Robert Mark e o húngaro
Antal Jancso, com 83 games.

Em 2010, Isner protagonizou
o jogo mais longo da história do
tênis, quando venceu o francês
Nicolas Mahut por 70 a 68 no
quinto set, em Wimbledon. Fo-
ram 11h05 de jogo, disputado em

três dias (de terça a quinta-fei-
ra), com parciais de 6/4, 3/6, 6/7,
7/6 e inimagináveis 70/68. Na-
quela oportunidade, 183 games
estiveram em jogo.

Ano passado, Isner fez o espa-
nhol Rafael Nadal se esforçar
muito para derrotá-lo na primei-
ra rodada, após 4h01 de muita
disputa: 6/4, 6/7, 6/7, 6/2 e 6/4.

Sem susto. O espanhol Rafael
Nadal continua sem dar chance
aos seus rivais na busca pelo séti-
mo título no saibro francês. On-
tem, o número 2 do mundo não
tomou conhecimento do usbe-
que Denis Istomin (duplo 6/2 e
6/0) e já está na terceira rodada.

Compatriota de Nadal, David
Ferrer, que ocupa a sexta coloca-
ção do ranking mundial, tam-
bém não precisou suar muito pa-
ra bater o espanhol Benoit Paire:

6/3, 6/3 e 6/2.
Já o escocês Andy Murray,

quarto do ranking mundial, te-
ve dificuldades para superar o
finlandês Jarkko Nieminen.
Foram necessários quatro
sets: 1/6, 6/4, 6/1 e 6/2.

Para alegria da torcida fran-
cesa, Jo-Wilfried Tsonga ter-
minou com vitória seu jogo
com o alemão Cedrik-Marcel
Stebe, paralisado anteontem
por causa da chuva. Tsonga
marcou 6/2, 4/6, 6/2 e 6/1.

Entre as mulheres, as princi-
pais candidatas seguem na
competição. A francesa Ste-
phanie Foretz Gacon não foi
páreo para a chinesa Li Na,
que anotou 6/0 e 6/2.

A belíssima Caroline Woz-
niacki foi outra que pôde guar-
dar forças para as rodadas
mais complexas. A dinamar-
quesa fez 6/1 e 6/4 sobre a aus-
traliana Jarmila Gajdosova.

Já a sérvia Jelena Jankovic
foi vítima de sua irregularida-
de e acabou eliminada pela
norte-americana Varvara Lep-
chenko: 7/6, 4/6 e 6/4.

A seleção brasileira masculina
de vôlei tenta se recuperar na Li-
ga Mundial na segunda etapa da
competição, que começa hoje na
cidade polonesa de Katowice. O
time de Bernardinho entra em
quadra às 15 horas, contra a Fin-
lândia, a única equipe que o Bra-
sil venceu na primeira fase, no
Canadá.No fim de semana, a sele-
ção terá a chance de se vingar de
seus algozes. Amanhã, enfrenta
o Canadá e, domingo, a Polônia.

Além de ter aproveitado as
duas últimas semanas para trei-
nar, o time brasileiro poderá vol-
tar a contar com o ponteiro Muri-
lo que, livre das dores no ombro,
viajou para a Polônia. O capitão
pode melhorar o passe da sele-
ção, um dos pontos fracos na pas-
sagem pelo Canadá.

O treinador não divulgou ain-
da se o Brasil vai começar jogan-
do com o levantador Ricardinho,
que não foi bem em sua volta à
seleção, ou se escalará novamen-

te o filho Bruno, que foi o titular
na única vitória brasileira na
competição, sobre a Finlândia.

Bernardinho procurou redu-
zir o peso das derrotas, argumen-
tando que o objetivo é preparar a
equipe para os Jogos Olímpicos.
“Temos muita coisa a ser apro-
veitada. Estamos estudando
muito em função do nosso time.
Embora a gente queira ganhar, o
foco está na nossa equipe”, dis-
se. “As preocupações estão em
melhorar o nosso sistema de pas-
se, pois sofremos no saque flu-
tuante, e em como podemos es-
tar mais eficientes nos ajustes de
bola, entre outros detalhes.”

O Brasil ocupa a terceira colo-
cação no Grupo B, atrás de Polô-
nia e Canadá. Classificam-se o
primeiro de cada chave e os dois
melhores segundos colocados.

África e Oceania abrem
a 2ª fase da disputa

Definidos os adversários
do Brasil no handebol

Inglaterra corta o meia
Lampard, contundido

Seleção feminina faz
amistoso contra o Chile

Jogo Rápido

Futebol e finanças

PASCAL GUYOT/AFP

Tênis

Popó tenta
repetir Tyson,
Ali, Eder...

Mathieu elimina Isner após
76 games e 5h41 de jogo
Com direito a um quinto
set de 2h28 de duração,
vitória do francês foi a
segunda mais longa da
história em Roland Garros

GABRIEL BOUYS/AFP

2ª RODADA

Diante do Atlético-PR, conside-
rado um dos candidatos ao aces-
so na temporada, o Grêmio Ba-
rueri, lanterna da Série B do Bra-
sileiro, tenta iniciar a reação,
hoje, às 21 horas, em Curitiba, já
que soma apenas 1 ponto em
três rodadas. Outro paulista
que vem mal na competição é o
Guaratinguetá (3 pontos), e vai
receber o terceiro colocado
América-RN (6), no mesmo ho-
rário. Também com campanha
ruim, ocupando a zona de rebai-
xamento, o Goiás (1) recebe o
CRB (3) no Serra Dourada. Ain-
da sem empolgar na competi-
ção, o Vitória (3) encara o Ipa-
tinga (4) no Barradão.

Foram definidos por sorteio os
adversários da seleção brasilei-
ra feminina de handebol na pri-
meira fase dos Jogos Olímpi-
cos. São eles: Grã-Bretanha,
Montenegro, Rússia, Croácia e
Angola.

Vôlei masculino

Boxe

Equipe de Bernardinho
vem de duas derrotas no
Canadá e hoje inicia nova
fase, contra a Finlândia,
em cidade polonesa

Usain Bolt (D) voltou ao normal na 3ª etapa da Liga Diamante, em
Roma, e venceu os 100m com 9s76, melhor marca do ano, que era
dele (9s82) . Há uma semana marcou 10s04 na República Checa.

Acelino Popó Freitas, 36 anos, vai
tentar repetir o feito de outros
grandes campeões do boxe, ama-
nhã, no ringue do Conrad Hotel,
emPuntaDelEste,noUruguai.As-
sim como Muhammad Ali, Sugar
Ray Leonard, Mike Tyson, George
Foreman e Eder Jofre, o ex-dono
dos superpenas e dos leves vai ten-

tar voltar ao boxe com sucesso.
São mais de cinco anos longe

dos ringues. Seu adversário é Mi-
chael Oliveira, 14 anos mais no-
vo. Eles vão lutar na categoria
dos médios-ligeiros (69,853 kg).
Popó, que é suplente de deputa-
do federal, diz que só vai lutar
esta vez, mas muitos acreditam
que uma vitória pode incentivá-
lo a retomar a carreira. / WILSON

BALDINI JR.

Jamil Chade / GENEBRA
CORRESPONDENTE

A Europa passa pela pior crise
econômica em décadas. O euro
está ameaçado de deixar de exis-
tir e milhões de pessoas estão de-
sempregadas. Mas os grandes
clubes do continente nunca tive-
ram uma receita tão elevada
quanto agora.

Levantamento publicado pela
consultoria Delloite revela que a

receita dos maiores clubes da re-
gião bateu novo recorde, mesmo
em plena recessão. No total, o
mercado do futebol europeu mo-
vimentou € 16,9 bilhões (cerca
de R$ 42,2 bilhões) em 2011.

Mas, se os ricos estão cada vez
mais ricos, os números também
revelam verdadeiro apartheid. A
grande maioria de agremiações
médias e pequenas nem sequer
consegue pagar suas contas.

Entre todos os quase 50 cam-
peonatos nacionais do continen-
tais, apenas dois ainda apresen-
tam lucros: o da Inglaterra e o da
Alemanha.

A Premier League inglesa con-
tinua sendo a que mais receita
gera, cerca de € 2,5 bilhões (R$
6,24 bilhões), um recorde. Mas

foi a Bundesliga que registrou os
maiores lucros. A receita dos ale-
mães atingiu € 1,75 bilhão (R$
4,36 bilhões), com mais de € 171
milhões (R$ 426 milhões) em lu-
cros e a maior média de público
no mundo, 48 mil por jogo duran-
te todo o ano.

A terceira colocação em recei-
ta é da Liga na Espanha, com €

1,71 bilhão (R$ 4,27 bilhões). Mas
os números escondem uma dura
realidade. Real Madrid e Barcelo-
na são responsáveis hoje por
mais da metade da receita do
Campeonato Espanhol.

O problema é que os demais 18
clubes da Primeira Divisão per-
deram€ 19 milhões (R$ 47,4 mi-
lhões) em receita no ano e acu-
mulam dívidas bilionárias. No

balanço final, a Liga sofreu pre-
juízos de € 93 milhões (R$ 232
milhões) no ano passado.

A diferença entre a dupla Real-
Barcelona e o restante dos clu-
bes fica clara também em cam-
po. Nos últimos oito anos os
dois rivais promoveram uma bri-
ga particular, enquanto os de-
mais apenas lutavam para defi-
nir quem ficaria em terceiro lu-

gar e, num cenário mais dramáti-
co, para não serem rebaixados.

A quarta liga mais rica do con-
tinente, e portanto, do mundo,
é a da Itália, com uma receita de
€ 1,5 bilhão (R$ 3,74 bilhões).
Uma vez mais, porém, a realida-
de dos grandes clubes do país se
contrasta com a situação dos pe-
quenos, em grave crise e tendo
de vender até mesmo centros
de treinamento para pagar suas
contas.

Na França, a quinta com
maior receita, a situação é ainda
mais crítica. A Ligue 1 sofreu
uma queda de receita de€ 32 mi-
lhões no ano (R$ 79,8 milhões),
o que vem confirmando a perda
de espaço dos franceses. Há dez
anos, estavam praticamente em-

patados com a Itália em receita.
Hoje, têm uma diferença de €

500 milhões (R$ 1,25 bilhão) e
começam a ser ameaçados pelo
Campeonato Russo.

Salários. No total, as cinco
maiores ligas europeias gasta-
ram€ 5,6 bilhões (cerca de R$ 14
milhões) para pagar salários de
jogadores, uma elevação de 2%
em relação a 2010. Segundo a
consultoria, a volta dos lucros só
ocorrerá quando clubes equili-
brarem suas receitas com o valor
a ser pago em salários.

Somente na Inglaterra,€1,7 bi-
lhão (R$ 4,24 bilhões) foram des-
tinados à folha de pagamento.
Na Itália e França, 75% da renda
vão para os jogadores.

Duros na queda. O francês Paul-Henri Mathieu (D) e o americano John Isner fazem jogo histórico: final feliz para o anfitrião

Jamaicano volta ao normal

Ganhos aumentaram
em 2011, apesar da crise
econômica; abismo entre
grandes e pequenos
cresce cada vez mais
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Text Box
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