
Juiz: Gutemberg de Paula Fonseca
Local: Maracanã
Horário: 16h
Transmissão: Pay-per-view

FLAMENGO
Bruno
Leonardo Moura
Fabrício
Ronaldo Angelim
Rodrigo Alvim
Toró
Maldonado
Willians
Vinícius Pacheco
Vagner Love
Adriano
Técnico:
Andrade

Destaques

BOTAFOGO
Jefferson
Fahel
Antônio Carlos
Fábio Ferreira
Alessandro
Leandro Guerreiro
Túlio Souza
Renato
Marcelo Cordeiro
Herrera
Sebastian Abreu
Técnico:
Joel Santana

● FUTEBOL
CAMPEONATO INGLÊS

Wigan x Arsenal

9h30 / ESPORTE INTERATIVO /
ESPN BRASIL
CAMPEONATO ITALIANO

Sampdoria x Milan

10h / ESPN
Lazio x Roma

13h30 /ESPN BRASIL / SPORTV2/
ESPORTE INTERATIVO/GAZETA
BRASILEIRO DE SHOWBOL

Atlético-MG x Fluminense

11h30 / SPORTV
Botafogo x Santos

12h50 / SPORTV2
CAMPEONATO ALEMÃO

Borussia Dortmund x Hoffenheim

10h30 / BANDSPORTS
CAMPEONATO FRANCÊS

ST Etienne x PSG
16h / SPORTV2
CAMPEONATO ESPANHOL

Deportivo la Coruña x Almeria
12h / ESPN
CAMPEONATO TURCO
Fenerbahce x Besiktas
13h / BANDSPORTS
CAMPEONATO PAULISTA SEMIFINAL
Santos x São Paulo

16h / GLOBO / BAND / SPORTV
Santo André x Grêmio Prudente

18h30 / SPORTV

● VÔLEI
SUPERLIGA FEMININA
Rio de Janeiro x Osasco - final

9h45 / SPORTV

● AUTOMOBILISMO
FÓRMULA INDY

Etapa Long Beach
17h15 / BANDSPORTS

● TÊNIS
MASTERS 1000
Monte Carlo - final
9h15 / SPORTV

Melhor
na tv

10 | Adriano
Volta ao time
com a missão
de fazer gols

● O ESTADO
NACHINA

7 | Herrera
O atacante
está em ótima
fase técnica

MONTE CARLO

Já que Roger Federer está de
folga, Rafael Nadal aproveita
para reafirmar sua condição de
“rei do saibro”. O espanhol en-
frenta na manhã de hoje o com-
patriota Fernando Verdasco

na decisão do Masters de Mon-
te Carlo. Nadal tem a chance de
acabar, na sua superfície prefe-
rida, com um incômodo jejum
de mais de 11 meses sem come-
morar um título.

Nadal tem mostrado atua-
ções soberbas em Monte Car-
los. Simplesmente não perdeu
um set sequer. Pulverizou ad-
versários, mesmo aqueles cujo
o saibro é o ganha-pão, como
Juan Carlos Ferrero, nas quar-
tas de final, e David Ferrer, on-
tem, nas semifinais: 6/2 e 6/3.

“Estes resultados contra os

adversários mais duros do sai-
bro são excelentes”, comemo-
rou o ex-número 1 do mundo.

Agora só falta bater Verdas-
co, que ontem atropelou o cabe-
ça de chave número 1 e favorito,

o sérvio Novak Djokovic, fi-
nalista no ano passado. O es-
panhol quebrou o serviço do
sérvio cinco vezes para fe-
char o jogo, sem problemas,
com um fácil duplo 6-2.

Livio Oricchio
ENVIADO ESPECIAL/XANGAI

A maior bandeira de marketing
da Fórmula 1 sempre foi: “Desen-
volvemos a tecnologia que no fu-
turo vai estar nos veículos de sé-
rie, tornando-os mais seguros e
eficientes.” A principal preocu-
pação da humanidade agora, no
entanto, é com a preservação do

planeta. A Fórmula 1 tem de con-
tinuar sendo o laboratório avan-
çado dos experimentos com car-
ros e promover sua eco-compati-
bilização. Por isso vem aí, em
2013, a “Fórmula 1 verde”.

As discussões envolvendo re-
presentantes das equipes, dos fa-
bricantes de motores, Ferrari,
Mercedes, Renault e Cosworth,
fornecedores de combustível,
óleos lubrificantes, pneus, técni-
cos da FIA, dentre outros, já es-
tão em curso há meses. O tema
entrou na reta final de definição.
“Não dispomos mais de tempo,
o que nos aguarda é realmente
algo bastante diferente do que

fazemos hoje; é preciso anos e
elevados investimentos para de-
senvolver conhecimento nessas
novas áreas”, explica Stefano Do-
menicali, diretor da Ferrari. O

objetivo é estabelecer o conjun-
to de medidas que serão adota-
das até julho. “A minha primeira
pergunta é se o que buscamos é
uma ação ecológica de verdade

ou apenas ficar nas aparências”,
diz Adrian Newey, diretor da
Red Bull. O presidente da Ferra-
ri, Luca di Montezemolo, deixou
claro o que pensa a empresa: “A
F-1 tem de se basear na tendên-
cia dos rumos da indústria auto-
mobilística. Não pode sonhar
em fazer carros com três rodas e
asas que os permitam decolar.”

Alguns parâmetros foram acer-
tados. A F-1 terá de ser um exem-
plo na redução do volume de ma-
teriais empregados, dos custos,
na recuperação de energia, na
economia de combustível e po-
luir o menos possível. Mais: não
perder sua espetacularidade, es-
sencial para sua sobrevivência.

Issofaz com que a maior altera-
ção ao modelo em curso atinja a
natureza do motor. As reuniões
até agora definiram o chamado
“Indentikit”. É muito provável
que em 2013 a F-1 volte a ter mo-
tores turbo. Mas de rendimento
superior aos adotados na sua últi-
ma fase, de 1977 a 1988. O motor
deverá ter 1,5 litro, quatro cilin-

dros em linha. Hoje os motores
são aspirados, de 2,4 litros, e V-8.

Curiosamente, o combustível
será fóssil ainda. Mas o controle
de emissão de poluentes, severo.
Assim como o consumo, previs-
to para ser a metade do atual. Es-
te ano, os pilotos largam com cer-
ca de 210 litros de gasolina para
percorrer 305 quilômetros.

No ano passado, estreou o sis-
tema de recuperação de energia
(Kers), que transformava a ener-
gia antes desperdiçada nas frena-
gens em potência extra para o
motor. Com as limitações impos-
tas pela FIA, disponibilizava cer-
ca de 80 cavalos por 5 segundos
por volta. Em 2013, em vez de
atuar apenas nas rodas traseiras,
o Kers trabalhará nas quatro. Ou-
tras formas de aproveitamento
energético estão sendo estuda-
das, como o ar quente escoado
pelos radiadores. Dentro de três
meses, no máximo, se saberá co-
mo vai ser a Fórmula 1 verde. Já
foi possível compreender, contu-
do, que bem distinta da atual.

Automobilismo

CONFSATIRO SODRÉ/AGIF

Botafogo tenta se
livrar do estigma
de ser vice do Fla

HOW HWEE YOUNG/EFE

Vem aí a Fórmula 1
verde, ecológica.
Mas só em 2013

VALERY HACHE/AFP

Nadal tenta pôr
fim a um jejum de
11 meses sem títulos
Espanhol, ‘rei do saibro’,
encara o compatriota
Fernando Verdasco
na decisão do Masters
de Monte Carlo

Alvinegro perdeu as
últimas três decisões
do Campeonato Carioca
para o rival. Ganhar hoje
garante a doce vingança

Leonardo Maia / RIO

Nos últimos anos, o confronto
entre Botafogo e Flamengo se
tornou a rivalidade mais acirra-
da do futebol carioca por causa
dos inúmeros duelos entre am-
bos em decisões – foram três fi-
nais estaduais consecutivas, to-
das vencidas pelos rubro-ne-
gros, além das disputas de turno
– e ao equilíbrio dos jogos. Hoje,
às 16 horas, no Maracanã, os ri-
vais voltam a se enfrentar em par-
tida decisiva, que pode definir o
título do Campeonato Carioca.

Assim como no ano passado, o
Botafogo entra em campo con-
tra o Flamengo para levar a Taça
Rio como campeão da Taça Gua-
nabara. Caso triunfe, levanta o
título por antecipação. Vitória
do oponente força a finalíssima
em duas partidas entre os cam-
peões de turno. Se isso ocorrer, o
Flamengo vai lutar pelo tetra-
campeonato estadual.

Este ano os clubes entram
pressionados em campo. Espe-
cialmente o Flamengo. O time
do técnico Andrade vive semana
turbulenta, com a vida na Taça
Libertadores a perigo e rumores
de crise entre seus jogadores.

Durante a derrota para o Uni-
versidad Católica, por 2 a 0, na
quarta-feira, o goleiro Bruno te-

ria tentado agredir o meia Petko-
vic, pedindo empenho. Os alvine-
gros, porém, procuram não se
deixar levar pela turbulência no
rival e pregam respeito.

“Não acho que terá influência.
O Flamengo é o atual tricam-
peão, venceu o último Brasileiro
e sabemos que é um adversário

qualificado. Será um jogo muito
brigado.Precisamosser inteligen-
tes para sair com a vitória”, disse
o uruguaio Sebastian Abreu.

Além disso, Andrade tem algu-
mas dúvidas para armar o time.
A principal delas é Adriano. O
atacante se diz recuperado de do-
res nas costas que o afastaram
das últimas três importantes par-
tidas do time. Ele deve ir a cam-
po. “Estou me sentindo muito
bem. Só não jogo se Deus não qui-
ser”, garantiu Adriano.

“Seria bom que eles colocas-
sem o que têm de melhor e nós
também. O espetáculo foi feito
para isso. Que o Flamengo ve-
nha completo, e nós também, pa-
ra medirmos forças mais uma
vez”, disse Joel Santana, técnico
botafoguense.

“Adriano é um craque e sem-
pre representa perigo”, comen-
tou Abreu, que apesar de ser cara
nova para esta temporada sabe
que o Botafogo também entra
com muita responsabilidade.

Contra os vexames. Além dos
três vices consecutivos, o time
de Joel foi desclassificado da Co-
pa do Brasil de forma vexatória
pelo Santa Cruz, em pleno Enge-
nhão. A ferida ainda está aberta e
só cicatrizará em caso de título.
Outro insucesso deixará a equi-
pe muito pressionada para A no-
va finalíssima com os rivais.

O Botafogo está completo pa-
ra o confronto, mas o Flamengo
tem desfalque certo. O lateral
Juan, suspenso. Na zaga, Álvaro
dificilmente terá condições de
atuar e Michael é problema.

Campeonato Carioca

Tênis

Confiança. Sebastian Abreu, do Botafogo, elogia o rival Adriano, mas aposta na força de sua equipe

Ferrari. ‘Não podemos fazer carros com asas’, diz Montezemolo

Arrasador. Nadal ainda não perdeu um set sequer no torneio

BOTAFOGO
FLAMENGO
CAMPEONATO
CARIOCA
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