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ABATE — Se você é um bom jornalista, acho 
que você pode torcer para o time que quiser, 
mas isso vai te prejudicar quando você for um 
mau jornalista. 

VIDA PESSOAL DO ATLETA 
IMPRENSA - E COMO VOCÊS ENCARAM A COBERTU-
RA DA VIDA PESSOAL DO ATLETA? 

ABATE — Uma vez, fui pressionado a publi-
car sobre o iate do Neymar, para dar audiência. 
Achava que aquilo não era relevante. Agora, fui a 
uma festa no Espaço das Américas e vi o [Emer-
son] Sheik [atacante do Corinthians]. Ele ficou 
até cinco da manhã. No dia seguinte, faltou ao 
treino. Assinei a matéria: "Após curtir balada, 
Emerson não participa do treino". Aí, a vida pes-
soal deve ser noticiada. 

PRÓSPERI - Temos de ter cuidado com isso. 
Se você entra na vida pessoal do atleta, amanhã 
ele vai querer entrar na sua também. 

JUCA — Mas aí é diferente, né, Prósperi? Você não 
é uma figura pública, você não joga no domingo. 

PRÓSPERI — Sim, mas os portais da internet 
estão muito preocupados com isso. 

NOBESCHI — Agora, no caso do Neymar, é uma 
questão difícil, né? Outro dia, ele fez uma ma-
ratona de eventos, não se atrasou para nenhum, 
cumpriu treino. E no último dia atrasou 45 mi-
nutos. Dá para descer a lenha no cara? 

KFOURI - Tenho uma historinha sobre isso. 
Na véspera de o Corinthians decidir o títu-
lo paulista com o São Paulo, em 1983, lancei 
um livrinho. Dez horas da noite, entraram na 
livraria Sócrates, Casagrande, Edu, Adilson 
Monteiro Alves, Wladimir... Na sequência, 
fomos todos comer uma pizza no Bixiga. De 
repente, meu pai — corintianíssimo — levanta, 
volta, roda, e chega atrás de mim: "Filho, per-
demos o título. Só o Sócrates já tomou quatro 
cervejas". Eu falei: "Pai, vai tomar oito, se bo-
bear vai comer uma feijoada amanhã antes do 
jogo e vai jogar pra caramba no domingo". Ele 
fechou a cara. No domingo, o Corinthians foi 
bicampeão. Quando cheguei à redação, tocou o 
telefone, era meu pai. "Filho, você já entende 
mais de futebol que eu." 

TIME DO CORAÇÃO: REVELAR OU NÃO? 

ABATE - Sou palmeirense. 

PRÓSPERI - Não vejo problema em dizer. Sou 
palmeirense também. 

NOBESCHI - Sou são-paulino. 

KFOURI — Isso me desperta o pior dos sentimen-
tos: profunda pena [Juca é corintiano assumido], 

PRÓSPERI - Essa coisa é interessante. Quando 
eu tinha uma coluna no Jornal da Tarde, o que eu 
recebia por mês de mensagem me chamando de 
são-paulino, corintiano (risos)... 

KFOURI — Você sabe que dia eu durmo feliz? O 
dia em que apanho de corintianos, palmeirenses e 
são-paulinos. Quando trabalhei no "Jornal da Glo-
bo", de 1990 a 1994, o São Paulo foi bicampeão do 
mundo. A Globo fez uma pesquisa de imagem e 
80% dos telespectadores achavam que eu era são-
paulino. Naquele momento, ia elogiar quem? 

IMPRENSA - EM ALGUM MOMENTO DA CARREI-
RA VOCÊS TIVERAM DIFICULDADES POR CAUSA DO 
TIME PARA QUE TORCEM? 

PRÓSPERI - Comigo, nunca. Não sei se é pelo 
fato de sermos de jornal. Minha cara não está 
toda hora no jornal, como alguém de TV. Às ve-
zes, as pessoas nem sabem quem você é. 

KFOURI — Quando o São Paulo ia decidir contra 
o Corinthians, o Telê Santana me evitava, embo-
ra fôssemos camaradíssimos. Acho que não se-
ria bom nem para ele, nem para mim. Fora isso, 
só problemas com torcida. Em 1984, a gente fez 
uma capa na Placar: "A Fiel verde está feliz". Um 
dia, cheguei ao Pacaembu, tinha uma faixa: "Juca 
Kfouri, a Fiel é uma só". No intervalo do jogo, 
começou um coro do outro lado: "Juca Kfouri, 
filho da p***!" Pôxa, era a minha gente (risos)! 

NOBESCHI — Acho que a questão da isonomia 
no noticiário mostra por si só. Nesse tempo em 
que estou no esporte [assumiu o cargo de editor 
em setembro de 2012], dá para contar nos dedos 
de uma mão quantas capas do São Paulo a gente 
deu. Até porque nesse período teve a crise do 
Palmeiras e o mundial do Corinthians. A ut
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A B A T E - Tem outra coisa. Tudo vai estar na in-
ternet. O que nós, impressos, vamos fazer de dife-
rente? Temos de achar estas histórias para contá-
las. Aposto muito no jornalismo participativo. 

IMPRENSA - COMO VOCÊS TÊM VISTO A COBERTURA 

DE POLÍTICA ESPORTIVA ATÉ AQUI SOBRE A COPA? 

KFOURI - Na Folha, há editoriais dando o cace-
te na submissão do governo brasileiro ã FIFA, ao 
caderno de encargos, até às vezes de uma manei-
ra voluntarista, porque quando você se inscreve 
para sediar a Copa do Mundo você engole tudo 
isso. Ê bobagem discutir soberania. Quando você 
aceita fazer a Copa, aceita as exigências. 

NOBESCHI - A exceção foi a Holanda. A Holanda 
tirou o corpo fora quando veio a lista de exigências. 

PRÓSPERI - Sim, é demagogia isso [criticar 
a FIFA]. Agora, se a Copa for sucesso de orga-
nização, corre o risco até de decidir as eleições 
presidenciais... 

KFOURI — Corre! Ninguém me tira da cabeça 
que FHC só ganhou as eleições porque o Brasil foi 
campeão em 1994- Senão, ia dar o Lula! Apesar de 
o Senna ter morrido, o Plano Real começou a dar 
certo e o Brasil ganhou a Copa. Se não ganha, quer 
saber? Vamos pegar esse operário mesmo! 

NOBESCHI - Não temos uma cobertura cen-
trada na vida particular do jogador. O que acho 
interessante explorar é, por exemplo, como fize-
mos na matéria que demos sobre a readaptação ao 
Brasil do Lúcio [zagueiro do São Paulo], após mais 
de uma década jogando na Itália. 

A B A T E - Lá no Lance!, as meninas criaram um 
blog que cobre esse lado mais de celebridade. 

COPA 2014 : FESTA OU F A R R A ? 
IMPRENSA - APÓS 64 ANOS, O BRASIL RECEBE A 
COPA DO MUNDO. A FESTA SERÁ ENORME. COMO 
EQUILIBRAR UFANISMO COM COBERTURA CRÍTICA? 

KFOURI - É perfeitamente compatível a convi-
vência entre o que o jornal tem de emoção e este 
outro lado. Todo dia. Estadão e Folha fazem uma 
cobertura crítica. O Lance!, por ser segmentado, 
merece um elogio à parte porque tinha tudo para 
ser o veículo oficial da Copa e ganhar muito di-
nheiro com isso, com Nike, patrocinadores etc. 
Mas prefere ser crítico. 

PRÓSPERI — Assino embaixo. Mas tem um lado 
que está um pouco desprezado pela mídia em ge-
ral, que são negócios e oportunidades. Por hipóte-
se, o taxista vai dobrar o rendimento dele, assim 
como o camelô da esquina e o fornecedor de ban-
deira. Isso tem peso muito grande no país. A ut
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Text Box
Fonte: Imprensa, São Paulo, ano 26, n. 288, p. 44-48, abr. 2013.




