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O ESTADO DE S. PAULO DOMINGO, 1 DE MAIO DE 2011 Esportes E7

● Hora de matar a saudade
Convidado para dar a largada,
Emerson Fittipaldi prevê: “Vai
ser muito emocionante. A últi-
ma vez que dei a bandeirada ver-
de na Indy foi na Cidade do Mé-
xico, em 2002’’. Ele também
dará a bandeirada ao vencedor.

● Técnico corajoso
O técnico da seleção brasileira,
Mano Menezes, foi ao Anhembi
e deu uma volta no Indy com
dois lugares, guiado pelo ex-pi-

loto Al Unser Jr. “É rápido,
né?’’, perguntou após sentir o
que é estar a mais de 300 km/h

● Preliminar
Hoje, das 10h45 às 11h55, será
disputada uma etapa da GT Bra-
sil. Na pista, Corvetes, Audis e
Lamborghinis prometem dispu-
ta acirrada no Anhembi.

● Ainda tem ingressos à venda
A organização avisa que cerca
de cinco mil dos 45 mil ingres-

sos ainda estão à disposição do
público e podem ser comprados
nas bilheterias do circuito.. On-
tem, 19 mil pessoas passaram lá.

● Borracharia
A Firestone colocou à disposi-
ção das equipes 1520 pneus, de
3 tipos, para a etapa brasileira.

● Último treino da Indy
As equipes fazem os últimos
ajustes nos carros no “war-
mup”, das 8h30 às 9h30.

● FUTEBOL
CAMPEONATO PAULISTA
Semifinal
Palmeiras x Corinthians
16h / GLOBO / BAND / SPORTV /
SPORTV HD
CAMPEONATO PAULISTA A3

Penapolense x Velo Clube

10h / REDE VIDA
CAMPEONATO ITALIANO

Milan x Bologna

10h / REDE TV / ESPN
Bari x Roma
15h40 / ESPN BRASIL / ESPN HD
CAMPEONATO INGLÊS

Liverpool x Newcastle

8h / ESPN
Arsenal x Manchester United

10h / ESPN BRASIL / ESPN HD
Manchester City x West Ham

12h / ESPN / ESPN HD

CAMPEONATO ESPANHOL

Almeria x Sevilla

12h / ESPN BRASIL
Osasuna x Valencia

16h / ESPN
CAMPEONATO FRANCÊS

Olympique de Marselha x Auxerre

12h / SPORTV 2
CAMPEONATO PORTUGUÊS

Vitória de Setúbal x Porto

17h15 / BANDSPORTS

● AUTOMOBILISMO
FÓRMULA INDY

GP de São Paulo

Warm-up

8h30 / BAND / BANDSPORTS
Corrida

13h / BAND / BANDSPORTS
MOTO GP

GP de Portugal

9h / SPORTV

● BASQUETE
NBA

Playoffs

Miami Heat x Boston Celtics

16h30 / ESPORTE INTERATIVO

ACELERADAS

Melhor
na tv

Dançando no sol

Fórmula Indy

HELINHO, O DANÇARINO
QUE TAMBÉM É PILOTO
Sucesso fora das pistas ajuda no lado empresário,
mas ele garante estar muito longe de se aposentar

À s vésperas de com-
pletar 36 anos, como
tricampeão das 500
milhas de Indianá-

polis (2001, 02 e 09), com sta-
tus de estrela e empresário –
foi um dos que trouxe a rede
Burger King para o País –, He-
lio Castroneves não sente que
o tempo como piloto está aca-
bando. Nem mesmo na Fór-
mula Indy ou na Penske, pela
qual corre desde 2001.

“Mais quatro ou cinco anos

é um tempo realista. Já conver-
sei de ficar na equipe, criou vín-
culo, passamos por tudo juntos
neste tempo todo, de certa ma-
neira. Mesmo que não seja na pis-
ta, de outra maneira”, conta o pi-
loto. “Tenho família, tem esta
chama interna, vontade, está ca-
da vez mais forte. Começo tudo
de novo, sendo competitivo ou
estando no meio. Se você tem
uma oportunidade de arriscar,
espero sempre o melhor”, emen-
da, em seu estilo empreendedor.

Foi exatamente o que lhe le-
vou a participar do programa
Dançando com as Estrelas, nos
EUA, em 2007. E que surpreen-
dentemente ganhou. Ou o levou
a aparecer como convidado da
luta de Floyd Mayweather no
ano seguinte. “O programa foi
bárbaro, foi supernatural, deu
uma projeção maior vencer do
que vencer as 500
milhas três ve-
zes. Virei o dan-
çarino que é pi-
loto, e aqui den-
tro da Indy o pi-

loto que é dançarino. 80% das
pessoas onde vou me reconhe-
cem por causa da dança. Ajudou
a assistir mais corridas”.

E toda essa ascensão poderia
ter desaparecido com o proces-
so na Justiça americana por frau-
de fiscal e evasão. Chegou a ser
preso. Seis meses de inferno as-
tral. Que acabaram em abril de
2009 – tendo voltado a correr no
dia seguinte da absolvição. “Vi
tudo aquilo desaparecer de uma
hora para outra, foi como se pas-
sasse o mundo em alta velocida-
de. Publicidade, boa ou ruim, te-

ve”, analisa, dois anos depois.
Neste tempo, Castroneves

consolidou sua vida na América
do Norte. Tem uma filha, Mikael-
la, que nasceu por lá, passa mais
tempo falando em inglês do que
em português e cogita, sim, cor-
rer pela Nascar quando não tiver
mais espaço na Indy. “São pla-
nos, conversas, quem sabe”, diz,
em tom de mistério.

“Tudo depende de oportuni-
dades. Se for boa, a gente traba-
lha. A gente tem ideias, ainda
mais que o Brasil está com a eco-
nomia crescendo”, lembra,
amarrando aos negócios.

Reforça, porém, que seu passa-
do é fundamental: ou seja, man-
tém contato com Ribeirão Preto,
sua terra natal. Os familiares, pa-
ra constar, sempre estão perto.

“Formei amizades, criei raiz,
mas a gente nunca deixa de lem-
brar da semente. Tenho alguns
amigos. Na Inglaterra dava aper-
to no coração. Hoje é o contrá-

rio. Tenho escritório, rotina, tu-
do lá nos EUA. Assisto canais bra-
sileiros, o que sinto falta é de ami-
gos de infância, mas tenho conta-
to, são todos meus maiores fãs”.

O espírito positivo é o que lhe
faz acreditar que o começo de
ano ruim – o melhor foi um séti-
mo lugar, na etapa do Alabama –
para, quem sabe, ainda chegar ao
título de campeão da tempora-
da, o que não tem. “Está na hora
de passar tudo isso, temos uma
equipe forte e em plenas condi-
ções de ganhar corridas. Espero
que aqui em São Paulo a situação
se inverta para mim, quem sabe
ganhando a corrida”.

O apelido de Homem Aranha,
pela comemoração subindo o
alambrado, foi vista 19 vezes em
151 corridas pela Indy. Uma brin-
cadeira que ele gosta e encara co-
mo positiva, mas que não é vista
desde a etapa de Motegi (no Ja-
pão), em setembro do ano passa-
do. / A.L. e M.P.Jr.

SERGIO NEVES/AE–7/11/2010

Corrida é propaganda na luta pelo IBC

MIKE EHRMANN/AFP

Almir Leite
Milton Pazzi Jr.

São Paulo está usando a corrida
da F-Indy no Anhembi como
trunfo na disputa para ter o Cen-
tro Internacional de Mídia – In-
ternational Broadcast Center,
IBC na sigla em inglês – na Copa
do Mundo de 2014. O objetivo é
mostrar que o Pavilhão de Expo-
sições, no momento ocupado pe-
lo material das equipes da cate-
goria e por equipamentos neces-
sários para a transmissão da pro-
va, está preparado para receber a
parafernália das emissoras de
TVs e rádios que trabalharão no
Mundial. A cidade briga com Rio
de Janeiro e Brasília para ser se-
de do centro de mídia. A Fifa
anuncia em junho a escolhida.

Nos últimos dias, no Anhem-
bi, comentou-se que técnicos da
Fifa TV iriam aproveitar a corri-
da para dar uma “incerta’’ no Pa-
vilhão de Exposições e avaliar co-
mo os “clientes da Indy’’ estão
sendo atendidos. Como o local é
amplo, equipes da categoria e
também da GT nacional têm es-
paço de sobra. E boa parte do pa-
vilhão está “desocupado’’.

O prefeito Gilberto Kassab
(PSD) não confirmou, mas dei-
xou transparecer ter conheci-
mento da visita. “É bem possível
que eles (os técnicos da Fifa) apa-
reçam por aqui, porque estão
bastante atentos a tudo que
acontece’’, disse ao Estado, na
quinta-feira.

Um dia antes, o presidente da
SPTuris, Caio de Carvalho, havia
enviado ao Comitê Organizador
Local (COL) a resposta a um
questionamento sobre as instala-
ções do Pavilhão de Convenções
do Anhembi. “Não posso dar de-
talhes, mas, sempre que têm
uma dúvida, esclarecemos de
pronto’’, garantiu.

Membros da Fifa e do COL fi-
zeram algumas vistorias no
Anhembi nos últimos dois me-
ses. Também receberam infor-
mações por meio de “inspeções

virtuais’’, reuniões em que proje-
tos e propostas foram apresenta-
dos por meio de vídeos, fotos, de-
poimentos e relatórios técnicos.
O mesmo tratamento foi dado às
duas outras candidatas.

Concorrentes. São Paulo ofere-
ce o Anhembi como local para o
centro de mídia por conta do Pa-
vilhão de Exposições de 80mil
m², do hotel anexo com 780 apar-
tamentos, além de contar com
Palácio de Convenções e auditó-
rio. Brasília concorre com o Pavi-
lhão de Exposições do Parque da
Cidade. O Rio se apresenta com
dois locais: o Riocentro e o Cen-
tro de Convenções Sul-América.

● Trânsito, um problema
São Paulo terá de apresentar es-
quema eficiente de trânsito se
quiser ter o IBC no Anhembi. O
risco de que engarrafamentos
prejudiquem o acesso ao local
pode ser motivo de veto.
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São Paulo reivindica ser
sede do centro de mídia
da Copa-14 e usa prova
no Anhembi para mostrar
a eficiência do local

LeBron James. Destaque do Miami Heat contra Boston Celtics

MARCIO FERNANDES/AE

Campeão. A largada será
dada por Emerson Fittipaldi

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 1 maio 2011, Esportes, p. E7.




