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Futebol francês não deve
voltar antes de setembro
 | PRIMEIRO-MINISTRO DISSE QUE EVENTOS ESPORTIVOS SEGUEM SUSPENSOS

 � FOLHAPRESS

Ofutebol francês rece-
beu na terça (28) um 
sinal vermelho com 

relação à possibilidade de 
encerrar, no campo, as tem-
poradas das duas principais 
divisões do país, suspensas 
desde março pela pandemia 
do coronavírus.

Em entrevista, o primei-
ro-ministro Edouard Philippe 
afirmou que eventos esporti-
vos, mesmo que com portões 
fechados, não poderão acon-
tecer até o mês de setembro.

“A temporada 2019/2020 
de esportes profissionais, 
especialmente a do futebol, 
não poderá ser retomada. 
[Também] Não será possível 
praticar esportes em locais 
fechados e que sejam em 
equipe ou tenham contato 
físico”, afirmou Philippe.

A LFP (Liga de Futebol 
Profissional) esperava reto-
mar o calendário em 17 de 
junho e encerrar no dia 25 
de julho.

O Paris Saint-Germain, 
campeão de 6 das últimas 7 
edições da Ligue 1, lidera o 
campeonato com 68 pontos, 
12 a mais do que o segundo 
colocado, o Olympique de 
Marseille. A equipe parisiense 
ainda tem um jogo a menos.

A proibição também força 
a federação do país a pensar 
em uma readequação da pró-
xima temporada, que estava 
prevista para começar em 23 
de agosto deste ano.

A Uefa recomendou há 
algumas semanas que as 
federações encerrassem suas 
ligas dentro de campo. A 
intenção da entidade é que 
tanto a Champions como 
a Europa League da atual 
temporada também sejam 
retomadas.

No caso francês, por 
exemplo, o Paris Saint-Ger-
main conseguiu classificação 
para as quartas de final da 
Champions. O Lyon, que ven-
ceu a Juventus no jogo de ida 
das oitavas, não conseguiu 
disputar a partida de volta, 
com a paralisação do torneio 

tados alemães para discutir 
a flexibilização das normas 
de contingência da pandemia. 
Dessa reunião deveria sair 
um anúncio sobre a possibi-
lidade de a bola rolar ou não 
nas próximas semanas. O 
encontro, porém, foi adiado 
para o dia 6 de maio, o que 
deve atrapalhar o desejo da 
Bundesliga de retomar o fu-
tebol dia 9.

A Alemanha é um dos pa-
íses que melhor tem contro-
lado o coronavírus. Segundo 
dados da Universidade Johns 
Hopkins, que monitora em 
escala global, o país tem mais 
de 158 mil casos confirma-
dos e pouco mais de 6.100 
mortes.

A França, com número de 
casos semelhante, 165 mil, já 
ultrapassou os 23 mil óbitos.

Epicentro da Covid-19 no 
continente ao lado da Itália, 
a Espanha, com mais de 229 
mil casos e 23.500 mortes, 
quer retomar os torneios em 

junho.
Para isso, a liga espanhola 

preparou um protocolo que 
determina testes diários de 
coronavírus, número limitado 
de atletas em locais de treino, 
desinfecção dos aparelhos 
de ginástica após o uso e a 
obrigatoriedade de que os 
jogadores cheguem para os 
treinamentos já trocados.

Primeira entre as princi-
pais ligas a anunciar sua pa-
ralisação, no dia 9 de março, 
a Série A italiana trabalha com 
a projeção de retornar aos 
treinos na primeira semana 
de maio, com distanciamento 
entre os atletas, e no dia 18 
com os elencos completos, 
segundo o premiê Giuseppe 
Conte.

Suspensa desde 13 de 
março, a Premier League ten-
ta retomar a atual temporada 
do Campeonato Inglês a partir 
de 6 de junho. Tottenham, 
Arsenal, West Ham e Brighton 
já estão de volta aos treinos.

FORA DE CAMPO

em razão da pandemia. Dian-
te da proibição do governo, 
seria difícil prosseguir com 
a ideia.

A decisão da França surge 
uma semana depois que o 
governo holandês também 
proibiu a realização de gran-
des eventos até setembro. A 
decisão pressionou a federa-
ção do país a encerrar a tem-
porada na última sexta (24).

O exemplo francês marca 
o primeiro sinal negativo com 
relação ao futebol entre as 
principais ligas da Europa.

Na Alemanha, a organi-
zação da Bundesliga se diz 
pronta para retomar os cam-
peonatos já em maio. A fede-
ração nacional elaborou um 
plano que envolve a ausência 
de público nos estádios, nú-
mero limitado de profissionais 
nos locais das partidas, testes 
permanentes em atletas e co-
missões técnicas e convênios 
com laboratórios do país.

Clubes como o Bayern 
de Munique têm realizado 
treinos com limite de pessoas 
no campo e distanciamento 
mínimo entre os jogadores.

Na quinta (30), a chance-
ler Angela Merkel se reuniria 
com autoridades dos 16 es-
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Paris Saint-Germain lidera a Ligue 1 com 68 pontos
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Cruzeiro fará eleição 
para a presidência

 � AGÊNCIA BRASIL

Mesmo em meio à pan-
demia do novo coronavírus 
(covid-19), o Cruzeiro vai 
realizar eleições à presi-
dência do clube no dia 21 
de maio. Após o aval das 
autoridades de saúde da 
prefeitura de Belo Hori-
zonte (MG), a comissão 
eleitoral foi formada e todos 
os envolvidos no pleito 
estão orientados a usar 
máscaras de proteção e 
álcool em gel.

Segundo o jornalista 
esportivo Orlando Augusto, 
estas eleições já estavam 
programadas. Ele ressalta 
ainda que o vencedor só 
terá mandato até dezem-
bro, quando irá ocorrer uma 
nova disputa. “Havia uma 
divisão na torcida e entre 
os dirigentes, muitos esta-
vam satisfeitos com a atual 
gestão do Conselho Direti-
vo e defendiam que ficasse 
até o fim do ano, porém, 
outra ala queria eleições 
agora”, explica Orlando, 
que faz a cobertura jorna-
lística do futebol mineiro há 
quatro décadas. “O favorito 

a vencer é o advogado Sér-
gio Santos Rodrigues pela 
Chapa Centenário, mas até 
o dia 10 de maio podem 
surgir outros candidatos, o 
que certamente irá aconte-
cer. O empresário Giovani 
Baroni, por exemplo, deve 
ser um dos concorrentes à 
presidência”.

Além do mais alto car-
go do Cruzeiro, também 
será definido o próximo 
presidente do Conselho 
Deliberativo do clube.  Vá-
rias medidas de segurança 
deverão ser tomadas para 
evitar aglomerações. Dois 
ou três pontos de votação 
devem ser implantados 
para evitar a aglomeração 
dos aproximadamente 400 
conselheiros. 

Desde a renúncia de 
Wagner Pires de Sá e dos 
diretores nomeados por 
ele, o Cruzeiro é admi-
nistrado por um Conselho 
Diretivo, tendo José Dalai 
Rocha, de 81 anos, como 
presidente interino. Rocha 
foi infectado pelo novo 
coronavírus no final de 
março, mas já passa bem 
de saúde.

VELHO LOBO

COB escolhe Zagallo
para o Hall da Fama

 � FOLHAPRESS

Mário Jorge Lobo Za-
gallo será o terceiro treina-
dor a fazer parte do Hall da 
Fama do Comitê Olímpico 
do Brasil (COB), criado no 
ano passado, se juntando a 
Bernardinho e Zé Roberto 
Guimarães, do vôlei. Me-
dalhista de bronze como 
técnico em Atlanta-1996, 
o Velho Lobo é um dos 10 
selecionados pelo COB 
para a terceira turma do Hall 
da Fama, em lista divulga-
da na segunda-feira (27). 
Outro escolhido, Nelson 
Pessoa, foi técnico de duas 
conquistas olímpicas do 
hipismo, em 1996 e 2000, 
mas como atleta foi a cinco 
Jogos Olímpicos.

Todo o processo de 
escolha foi realizado on-
line, com os integrantes 
da Comissão Avaliadora 
recebendo virtualmente os 
formulários de votação, da 
qual participaram sete mem-
bros da diretoria do COB. O 
ex-jogador de vôlei Bernard 
Rajzman, que também es-
taria apto a votar, acabou 
excluído para não haver 
conflito de interesses - o me-
dalhista de prata de 1984 no 
final foi um dos escolhidos.

Além deles, também 
serão homenageados no-
mes como Wlamir Marques 
(dois bronzes olímpicos 
no basquete, em 1960 e 
1964), Reinaldo Conrad 
(dois bronzes olímpicos na 
vela, em 1968 e 1972) e Au-

rélio Miguel (ouro em 1988 
no judô e bronze em 1996). 
Com algum atraso, já que de 
forma surpreendente ficou 
de fora das duas primeiras 
turmas, o bicampeão olím-
pico Adhemar Ferreira da 
Silva também está na lista.

O grupo tem só uma 
mulher, entre 10 atletas: 
Aida dos Santos, quarto 
lugar no salto em altura 
em Tóquio-1964, melhor 
resultado individual de uma 
brasileira até o ouro de 
Maurren Maggi em Pequim 
- a própria Maurren não está 
no Hall da Fama, ainda. 
A lista é completada por 
Tetsuo Okamoto, bronze 
na natação em 1952, e Se-
bástian Cuattrin, que não 
tem medalha olímpica, mas 
foi 11 vezes ao pódio dos 
Jogos Pan-Americanos na 
canoagem velocidade.

O Hall da Fama já tinha 
Vanderlei Cordeiro de Lima, 
Torben Grael, Sandra Pires, 
Jackie Silva, Maria Lenk, 
Guilherme Paraense, João 
do Pulo, Sylvio de Maga-
lhães Padilha, Chiaki Ishii, 
Paula, Hortência, Joaquim 
Cruz, Bernardinho e Zé 
Roberto. Desses, além dos 
já falecidos, só Paula ainda 
não colocou suas mãos e 
pés na forma do Hall da 
Fama. Ela seria homena-
geada no Prêmio Brasil 
Olímpico do ano passado, 
realizado após uma série 
de denúncias contra a atual 
gestão do COB, mas cance-
lou a participação.


