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[Sobre... 

 
A REPORTAGEM DO JORNAL ARGENTINO ‘OLÉ’, SOBRE O JOGO 

ENTRE AS SELEÇOES DO BRASIL E DA CROÁCIA, PELA COPA DO 

MUNDO DE FUTEBOL 2014].  
     

14 de junho de 2014 

 

 

Que moral eles têm? 
 

Leio, no jornal argentino ‘Olé!’, a notícia onde eles afirmam que o Brasil ganhou 

‘roubando grotescamente’ a Croácia, no jogo inaugural da 20ª Copa do Mundo de 

Futebol, ontem, em São Paulo/SP. 

Ora, os argentinos não têm nenhum respaldo moral para questionar qualquer 

assunto relacionado a roubo no futebol. Ou eles já esqueceram a roubalheira geral que 

eles impuseram, para ganhar a Copa de 78? E o tal gol de mão do Maradona, na Copa 

de 86? (‘La mano de Dios’ é a put...que o pariu!). 

Agora, sou obrigado a concordar com os argentinos em alguns aspectos, sobre o 

jogo de ontem:  

- No lance do pênalti (inexistente, de fato), o jogador Fred merecia um ‘Oscar’ 

(trocadilho!), por sua ‘atuação impecável’, iludindo o árbitro japonês Nishimura.  

- No lance do terceiro gol brasileiro, convertido por Oscar, houve irregularidade: 

Lá no início da jogada, o volante Ramires aplica um legítimo golpe de MMA no 

jogador croata, e o juiz, ‘amarelou’ (outro trocadilho!) mais uma vez, validando o lance. 

Talvez porque, na visão do Nishimura, aquele ‘cangapé do avesso’ que o Ramires 

aplicou no croata, seja lance normal num outro esporte que ele admira: O jiu-jitsu. 

Ao contrário do que o goleiro Felipe, do Flamengo, afirmou recentemente, não 

compartilho da idéia de que ‘ganhar roubado é mais gostoso’.  

E, confesso, fiquei mais vermelho de vergonha ainda, ao ouvir a entrevista do 

técnico croata, Nico Kovac, onde ele – educadamente, por sinal – desabafa, afirmando 

que ‘O Brasil é muito grande, e não precisa ser ajudado pela arbitragem’, e que ‘meus 

jogadores treinaram arduamente por dois anos, visando enfrentar o melhor time do 

mundo com dignidade. E o juiz japonês pôs todo esse sacrifício por terra, pois fizemos 

uma partida muito boa’.  

Fica a torcida para que,  nos  próximos jogos, o Brasil como pentacampeão, 

fazendo gols legítimos e inquestionáveis.  

Bola para isso, o time de Scolari parece que tem. 

 
 


