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A um mês do Mundial da Coreia
do Sul, Fabiana Murer encara
hoje em Birmingham, na Ingla-
terra, suas principais rivais: a
alemã Silke Spiegelburg e a rus-
sa Svetlana Feofanova. O even-
to é válido pela Liga Diamante.

37anos
foi a idade com que se aposen-
tou o zagueiro Cannavaro, cam-
peão mundial pela Itália em
2006, ano em que foi eleito pela
Fifa o melhor jogador do mun-
do. Ele é o único defensor na
história a conquistar o troféu.

3.500 policiais
estão escalados para a seguran-
ça da final do Mundial Sub-17,
entre México e Uruguai, hoje no
Estádio Azteca, na Cidade do
México. Antes, Brasil e Alema-
nha disputam o 3º lugar.

Rui Alberto Costa, da equipe
Movistar, venceu os 189 km dis-
putados nas montanhas entre
Aigurande e Super-Besse. O no-
rueguês Thor Hushovd, da Gar-
min, manteve a liderança ape-
sar do 16.º lugar na etapa.

105 mil leitos
oferece a cidade de São Paulo
atualmente. A rede
hoteleira tem planos de
expansão até 2016
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ESTRUTURA

SÉRIE B ATLETISMO FÓRMULA INDY

VOLTA DA FRANÇA

Guarani pega ABC com
medo da própria torcida

Fabiana Murer salta
hoje de olho no Mundial

Will Power larga na
pole no GP do Canadá

Rio 2016

Jogo Rápido

Amanda Romanelli

Cidade com tradição esportiva,
São Bernardo do Campo tam-
bém deve colher frutos da Olim-

píada do Rio. O município do
ABC paulista, que se inscreveu
junto ao Comitê Olímpico Brasi-
leiro para receber atletas do Bra-
sil e delegações do exterior, deve
ganhar até 2016 centros de refe-
rência em três modalidades –
atletismo, handebol e canoagem
–, bancados com verba federal.
Também espera ser pleiteado
com a extensão do Metrô, com
auxílio de recursos estaduais.

Os projetos esportivos sairão

do papel graças a convênios com
o Ministério do Esporte – São
Bernardocedeu os terrenos e rea-
lizou os projetos de arquitetura
e engenharia. No total, o investi-
mento federal deve alcançar a ca-
sa dos R$ 38 milhões.

O centro de treinamento do
atletismo, já em construção nu-
ma área de 6.500 m² que era da
Volkswagen e foi municipaliza-
da, deve ser inaugurado em de-
zembro. Orçado em R$ 19,5 mi-

lhões, será vizinho do CT do han-
debol, a ser erguido no mesmo
terreno. Para iniciar as obras, a
prefeitura de Luiz Marinho (PT-

SP) espera a liberação de R$ 12
milhões pela Caixa Econômica
Federal.

“O prazo de execução da obra
é de nove meses. Começaremos
assim que a Caixa der o aval”, diz
o secretário de Esportes, José
Luiz Ferrarezi.

A expectativa é de que tudo es-
teja pronto ao fim do primeiro
semestre de 2012. No local, trei-
narão as seleções nacionais de
handebol e funcionará a sede da
Confederação, atualmente em
Aracaju (SE).

O CT da canoagem também
aguarda sinal verde. “O municí-

pio fez sua parte”, alerta Ferrare-
zi, sobre a demora da aprovação
do projeto de R$ 6,5 milhões pe-
lo Ministério do Esporte. A pre-
feitura destinou uma área no Par-
que Estoril, à beira da Represa
Billings, para a instalação do lo-
cal de treinos.

Marinho afirma que a “turbina-
da” esportiva em São Bernardo
pouco tem a ver com a ligação
histórica da cidade com o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva
e os laços com o Governo Fede-
ral. “Amizade não basta. É preci-
so ter bons projetos e competên-
cia para executá-los”, ressalta.

Português vence a
montanhosa 8ª etapa

São Paulo prepara plano olímpico

● Um dos projetos de São Paulo
para o esporte olímpico ainda
não saiu do papel: é a construção
de um Centro Olímpico de Treina-
mento na zona norte da capital,
em terreno que abriga a Fupe –
Federação Universitária Paulista
de Esportes.

O projeto foi lançado em mar-
ço de 2010, pelo então governa-
dor José Serra, dentro do Progra-
ma SP Olímpico 2020. A constru-
ção do centro será uma ação con-
junta do Estado com a Prefeitura,
a quem pertence o terreno.

Se estiver pronto até 2016, re-
ceberá atletas olímpicos para
períodos de aclimatação. / A.L.

Cidade quer aproveitar
os Jogos para faturar
com turismo, negócios e
também como local de
aclimatação de delegações

MARCIO FERNANDES/AE

São Bernardo também quer pegar carona

PETER SCHNEIDER/AP

Em crise com a torcida e temen-
do problemas ainda maiores se
não reagir – até porque disputa-
rá na semana que vem o dérbi
de Campinas com a Ponte Preta
–, o Guarani recebe hoje o ABC,
às 11 horas, no Brinco de Ouro,
com a obrigação de vencer, o
que não acontece há cinco jo-
gos. O time tem apenas 9 pon-
tos e o ABC soma 14. “O jogo
mais importante que temos é
esse diante do ABC”, diz o técni-
co Giba. “Fizemos muito pouco
até agora e nossa reação tem de
ser imediata.” Ontem à noite,
Sport 3 x 1 Ponte Preta, America-
na 2 x 1 Boa Esporte, ASA 4 x 2
Paraná e Icasa 1 x 2 Náutico.

Will Power, vice-líder da Fórmu-
la Indy, larga na frente do GP
do Canadá, hoje em Toronto. O
piloto australiano obteve o tem-
po de 59s577 na pista urbana de
Exhibition Place, seguido do
neozelandês Scott Dixon e do
escocês Dario Franchitti. Foi a
quinta pole na temporada e a
15.ª da carreira do piloto da
Penske. O brasileiro melhor
classificado no grid foi Hélio
Castroneves, que vai largar em
12.º lugar. Outros brasileiros na
prova são Vitor Meira (14.º),
Tony Kanaan (16.º) e Bia Figuei-
redo (26.º). A largada da prova
em Toronto está prevista para
as 15h50 (de Brasília).

Município vai ganhar
centros de referência
em atletismo, handebol
e canoagem e também
espera receber atletas

Centro de treinos
na zona norte
continua no papel

Juliana e Larissa triunfaram de novo no Circuito Mundial de vôlei de
praia. Ontem, na Suíça, bateram as chinesas Xu e Zhang Xi por 2 a 0.

Olho no futuro.
São Bernardo
constrói pista
olímpica

Almir Leite

O Rio vai receber a Olimpíada de
2016. São Paulo, porém, se articu-
la para pegar carona e lucrar com
os Jogos. Um dos objetivos é ser-
vir como base para delegações es-
trangeiras durante o período de
aclimatação no País. Mas o pla-
no é faturar também comoportu-
nidades de negócios, lazer e turis-
mo na época da competição.

Para isso, a cidade conta com
alguns trunfos, como a proximi-
dade com o Rio e a infraestrutura
que já dispõe e pretende melho-
rar até 2016. “São Paulo está en-
tre as poucas cidades do mundo
em condições de sediar grandes

eventos, é isso que pretendemos
explorar’’, diz Walter Feldman,
secretário especial de Organiza-
ção de Eventos do município.

A campanha para receber dele-
gações começará em breve, com
um trabalho de apresentação da
cidade a comitês olímpicos na-
cionais de praticamente todos
os países com potencial para vir
à Olimpíada. São Paulo também
conta com alguns locais de trei-
namento como o Centro Olímpi-
co de Treinamento e Pesquisa e
Conjunto Desportivo Constân-
cio Vaz Guimarães (Ibirapuera,
administrado pelo Estado) e pla-
neja construir outro centro de
excelência (leia ao lado).

A quantidade de leitos de ho-
téis (105 mil hoje,, mas que vai
crescer) e o fato de o preço das
diárias ser menor que o do Rio
(atualmente de 40% a 45%) tam-
bém contribuirão para atrair de-
legações. É o que acredita o presi-
dente da Associação Brasileira

da Indústria de Hotéis de São
Paulo (ABIH-SP), Bruno Omori.

“Esses fatores farão com que
grandes confederações e federa-
ções a se inclinarem a não só faze-
rem aqui a aclimação como tor-
neios preparatórios’’, diz Omo-
ri. “E algumas seletivas olímpi-
cas vão ocorrer em São Paulo.’’
Nesse caso, além da capital, cida-
des do interior são opção.

Porta de entrada. No período
da Olimpíada, o Brasil pode rece-
ber até 300 mil turistas estrangei-

ros, de acordo com algumas esti-
mativas do setor de turismo. E
grande parte deles entrará por
São Paulo, destino da maioria
dos voos do exterior.

A ideia é fazer com que esses
turistas fiquem na cidade por al-
gum tempo ou até mesmo duran-
te todo o período dos Jogos.
“São Paulo está a 45 minutos de
voo do Rio. Essa proximidade po-
de até manter o estrangeiro aqui.
A cidade oferece opções para tu-
rismo, negócios e eventos’’, afir-
ma a presidente do Conselho de
Turismo e Negócios da Fecomér-
cio, Jeanine Pires.

Ela acha possível que São Pau-
lo tenha de fato um papel bastan-
te atuante durante a Olimpíada
do Rio, mas faz um alerta. “São
Paulo tem o nível de serviço
mais alto do Brasil, mas é preciso
qualificar melhor equipamentos
(hotéis) e pessoal.’’

Feldman está convencido de
que a época da Olimpíada será

uma ótima oportunidade para se
fazer negócios na cidade de São
Paulo. “Tem empresário que se-
quer assiste aos Jogos. Aprovei-
ta a época para fazer negócios. E
somos um polo de negócios.’’

Por conta do cargo criado pelo
prefeito Gilberto Kassab há al-
guns meses, Feldman divide-se
entre São Paulo e Londres, onde
acompanha e busca aprender
com os preparativos para a Olim-
píada do próximo ano – os oposi-
tores consideram a missão um
gasto desnecessário.

O secretário, no entanto, asse-
gura que a experiência é válida.
“A maneira como (os ingleses) pla-
nejaram e executam a Olimpía-
da é exemplar. É uma síntese de
tudo de positivo em Jogos ante-
riores’’, considera. “São exem-
plos sobre construção e aprovei-
tamento de equipamentos e
oportunidades de negócios que
darão lucro à cidade e ao país.
Podemos aprender com eles.’’

A doce rotina de Juliana e Larissa

● Tapiratiba no mapa
Cidade com menos de 13 mil ha-
bitantes a 232 km de São Paulo,
Tapiratiba é, desde o mês passa-
do, considerada centro de exce-
lência da luta olímpica no País.
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