
NÚMEROS NBA

Bryant brilha e Lakers vencem
foio tempo deDaynarade Paula,
obtidoontem,nos 100m borboleta,
naTentativaparao Mundial,noRio.
Comisso,elasegarantiunacompeti-
çãoem Xangai.Naprova masculina
dos100m borboleta, avitória foi de
CésarCielo,com53s07.

58s56

8 a 1
CAMPEONATO ALEMÃO

Dortmund perde e vê
Leverkusen mais perto

O Borussia Dortmund podia até
ser saído de campo campeão
alemão ontem. Mas perdeu do
lanterna Moenchengladbach,
por 1 a 0, e, com 69 pontos, viu
o Bayer Leverkusen (2 a 1 no
Hoffenheim) chegar a 64 e se
aproximar. O Dortmund conti-
nua com a mão na taça, pois fal-
tam apenas 3 rodadas.

CAMPEONATO INGLÊS

Manchester United faz
1 a 0 e amplia liderança
Foi um sufoco. Em pleno Old
Trafford, o Manchester United
suou para vencer o Everton por
1 a 0. O gol foi marcado por Her-
nandez (foto), em posição duvi-
dosa. O Chelsea fez 3 a 0 no
West Ham e Fernando Torres
enfim marcou para os azuis.

Jogo Rápido

Com grande atuação de Kobe Bryant, que fez 30 pontos, o Los An-
geles Lakers venceu o New Orleans Hornets por 100 a 86 e fez 2 a
1 na série melhor de sete. A quarta partida será disputada hoje.

VÔLEI DE PRAIA

Dupla americana fica
com ouro em Brasília
A dupla americana formada por
Phil Rogers e Todd Dalhausser
não deu chance aos brasileiros
Alison e Emanuel. Na final da
etapa de Brasília do Circuito
Mundial, os campeões olímpi-
cos venceram por 2 sets a 0
(21/18 e 21/13) e aumentaram a
série invicta para 29 jogos.
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foi o placar da goleada do Cruzei-
ro sobre o América de Teófilo Oto-
ni, ontem, pela semifinal do Cam-
peonato Mineiro. Montillo marcou
três vezes. Hoje, o Atlético faz o
clássico contra o América.

Indy. Tudo sobre a prova
estadão.com.br/esportes

CHRIS GRAYTHEN/GETTY IMAGES/AFP

Automobilismo

FRANK AUGSTEIN/AP

● A pista já está quase pronta,
mas os carros só aceleram no
sábado, com treino livre da
F-Indy das 8h30 às 9h45. É quan-
do todos saberão como ficou o
circuito de rua do Anhembi, prin-

cipalmente a reta do Sambódro-
mo, após a reforma para não so-
frer com a falta de aderência do
ano passado, que obrigou a reali-
zação de obras na madrugada.
O treino que define o grid de lar-
gada vai das 15 horas às 16h15,
também no sábado. A corrida, no
domingo, começa às 13 horas.

Cinco brasileiros vão acelerar
na F-Indy em São Paulo: Bia Fi-
gueiredo (Dreyer&Reinbold), He-

lio Castroneves (Penske), Ra-
phael Matos (AFS), Tony Kanaan
(KV-Lotus) e Vitor Meira (AJ
Foyt). Todos chegam ao Brasil
até quinta-feira. O líder do cam-
peonato, após três etapas, é o
atual campeão, Dario Franchitti
(ESC/Ganassi), com 122 pontos.

O evento terá ainda a Itaipava
GT Brasil, categoria de carros de
turismo, e uma prova pedestre: a
Indy Run, no sábado, às 18h30.

JON SUPER/AP

ROBSON FERNANDJES/AE

São Paulo (quase) pronta para a Indy

ERNESTO RODRIGUES/AE

ANDRÉ DUSEK/AE

Pilotos e carros na
pista somente nos
treinos de sábado

Pista do circuito do
Anhembi passa por
reforma ampla e prova
de domingo deve receber
50 mil torcedores

Milton Pazzi Jr.

A pista foi renovada, para evitar
os problemas do ano passado,
quando os carros tiveram proble-
mas com o piso escorregadio,
principalmente no trecho do
Sambódromo. A época da prova
também mudou, para tentar fu-
gir das águas de março. No próxi-
mo domingo, 1.º de maio, a
F-Indy corre pela segunda vez
nas ruas de São Paulo – será a
quarta etapa da temporada –,
com cinco brasileiros na pista e a
expectativa de 50 mil torcedores
no Circuito do Anhembi.

O circuito, de 11 curvas e 4.180
metros, está recebendo atenção
especial. Nos trechos considera-
dos mais críticos, os de freadas
intensas – após as retas de Marte
(no final da avenida Olavo Fon-
toura) e dos Bandeirantes (final
da Marginal do Tietê e entrada
do sambódromo), o asfalto foi
refeito. As arquibancadas estão
na fase final de montagem e a pis-
ta está recebendo sinalização e
as telas de proteção.

Trazer a Indy novamente para
São Paulo tem um custo estima-
do em pelo menos R$ 18 milhões
– incluindo a verba que foi rema-
nejada para o recapeamento das
ruas e a montagem de toda a es-
trutura como grades de prote-
ção e guardrails. Mas a SPTuris,
empresa municipal responsável
pela promoção do GP, calcula
que a corrida movimente mais
do que os R$ 80 milhões registra-
do na edição passada.

“O retorno do investimento
que São Paulo fez na Indy foi mui-
to positivo’’, considera Caio
Luiz de Carvalho, presidente da
SPTuris. “O tripé eventos, negó-
cios e agenda cultural é o forte de
São Paulo e continuaremos in-
vestindo nisso.’’ A cidade tem ga-
rantida a Indy até 2019.

Ainda há ingressos à venda pa-
ra todos os 13 setores, a preços
que variam de R$ 180 (Indy
Area) a R$ 600 (setores K e L).
Os setores K e L, assim como o B
(ingresso a R$ 250), são os desti-
nados aos portadores de necessi-
dades especiais. Ficam na área
do sambódromo, que dão boa vi-
são da reta onde acontecerá a lar-
gada e da pista da marginal, onde

os carros passam dos 300 km/h.
Os bilhetes estão à venda no site
www.livepass.com.br, ou pelo te-
lefone (11) 4003-1527.

A “Indy Área”, local com os in-
gressos mais baratos, é a novida-
de desta edição. É setor de circu-
lação térrea, sem arquibancada –
como uma “geral” –, que fica no
trecho mais lento da pista (na saí-
da dos boxes, ao lado do Pavi-
lhão de Exposições).

Transporte público. A melhor
alternativa para ir ao circuito é o

transporte público, já que várias
ruas da região estarão interdita-
das, especialmente a partir da
madrugada de sexta-feira para
sábado (0h30), quando até a pis-
ta local da Marginal do Tietê
(sentido Cebolão) será fechada.
Este bloqueio vai até às 5 horas
de segunda-feira, 2 de maio.

Os ônibus partirão do Aero-
porto de Congonhas e dos termi-
nais do Metrô Tietê e Barra Fun-
da. Além disso, existirão dois bol-
sões de táxi, na rua Anita Malfat-
ti e na praça Campo de Bagatelle.

estadão.com.br

Troca de carros. A Marginal vai ter a pista fechada para a Indy na madrugada de sábado Mãos à obra. No Sambódromo, o piso foi refeito e os operários trabalham nos ajustes finais
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