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8 mil
pessoas vão carregar a tocha
olímpica no percurso de 12 mil
quilômetros pelo Reino Unido. O
artefato começa sua viagem no
dia 19 de maio e só termina em
20 de julho, no Estádio Olímpico
de Londres.

R$ 3,5 bi
é o valor da marca UFC, projeta
o seu chefe Dana White, que dis-
se que o esporte fez mais de 40
lutadores milionários em quase
20 anos. As próximas lutas se-
rão realizadas no domingo.

O brasileiro naturalizado belga
Andreas Pereira confirmou que
vai se transferir para o Manches-
ter United no dia 1.º de janeiro,
quando completará 16 anos. O
meia ofensivo, disputado por
Arsenal, Chelsea e Liverpool,
foi revelado pelo KVSK Lom-
mel, da Bélgica, antes de se
transferir para o PSV, da Holan-
da. Nascido em Londrina (PR),
ainda criança mudou-se com a
família para a Bélgica. Andreas
disse que decidiu assinar por
três anos e meio com os Red
Devils depois de uma reunião
com o técnico Alex Ferguson.
Nos primeiros meses, atuará no
time sub-19 do United.

NÚMEROS
TÊNIS

Lei Geral vai liberar bebida alcoólica

Mano se frustra com
a ausência de Kaká

Em Paris, Bellucci sofre
o sétimo revés seguido

MERCADO DA BOLA BASQUETE

A ausência de Kaká, afastado por
contusão dos amistosos do Bra-
sil com Gabão, na quinta-feira, e
Egito, dia 14, frustrou o técnico
Mano Menezes, que via nos dois
jogos a primeira oportunidade
de testar o meia do Real Madrid

no grupo pós-Mundial de 2010.
Mano não convocou nenhum
atleta em atividade no País para
os confrontos. Quis assim evitar
desgaste com os clubes que es-
tão na reta final do Campeonato
Brasileiro.

Com a decisão, ficou privado
de escalar Neymar e Ronaldinho
Gaúcho, os dois principais joga-
dores da seleção no momento.

Por isso, contava com Kaká pa-
ra justificar em parte a opção de
enfrentar dois adversários sem
nenhuma tradição no futebol.

Seus planos esbarraram em no-
va contusão do meia. “É claro
que fiquei chateado, queria con-
tar com todos os convocados”,
disse Mano Menezes.

O lateral Marcelo, colega de
Kaká no Real Madrid, é outro
que nem vai se apresentar à sele-
ção por causa de problemas mé-
dicos.

Mano e a comissão técnica da
seleção passaram o dia todo de
ontem em viagem. A delegação
saiu do Rio no final da noite de
domingo, de onde seguiu para
Frankfurt, na Alemanha. Lá, Ma-
no e seus auxiliares se juntaram
aos 21 convocados – todos
atuam na Europa.

A equipe depois embarcou em
voo fretado pela Confederação

Brasileira de Futebol (CBF) até a
cidade de Libreville, no Gabão,
numa nova e longa viagem para a
comissão técnica, com duração
de sete horas.

Após o amistoso contra o Ga-
bão, a seleção brasileira viaja pa-
ra o Catar, local da partida com o
Egito.

Nos dois jogos, Mano vai po-
der analisar seis jogadores com
idade olímpica: o goleiro Neto
(Fiorentina), os laterais Fábio
(Manchester United) e Alex San-
dro (Porto), o volante Sandro
(Tottenham), o meia Dudu (Dy-
namo de Kiev), e o atacante Klé-
ber (Porto). O técnico trabalha
na formação de uma equipe em
condições de disputar o ouro
nos Jogos de Londres, em 2012.

Meia brasileiro de 15 anos
assina com o United

Atleta do Santos morre
com inflamação bucal

Jogo Rápido

Giuliander Carpes

Faltava apenas voltar para Araça-
tuba e reencontrar suas colegas
de Vôlei Futuro para a líbero
Stacy Sykora se considerar total-
mente recuperada do acidente
com o ônibus do time sofrido há
sete meses. A jogadora america-
na treinou ontem pela primeira
vez com a equipe desde que co-
meçou a recuperação de um trau-
matismo craniano que lhe obri-
gou a ficar um mês no hospital. A
sensação foi a melhor possível.

“Foi muito bom. Estava espe-

rando por este momento com
muita ansiedade no avião, no ae-
roporto, e foi muito melhor do
que eu esperava. Precisava do ca-
rinho das minhas colegas de ti-
me de novo”, disse a líbero, visi-

velmente emocionada. “Agora,
finalmente, eu posso dizer que
sou Stacy Sykora de novo.”

A americana estava treinando
com a seleção dos Estados Uni-
dos, mas foi cortada antes da dis-

puta da Copa do Mundo. Na
ocasião, afirmou que ainda
sentia algumas dificuldades,
principalmente de visão. Mas
ontem garantiu que nada dis-
so será problema para reto-
mar seu espaço na equipe.

“Estou fazendo tudo em
quadra com tranquilidade e
motivada a jogar cada vez me-
lhor. Vou me esforçar muito,
dar o meu máximo e deixar pa-
ra o técnico definir se posso
recuperar minha posição no
time”, explicou.

Stacy conta que o que mais
sentia falta era dos torcedo-
res do Vôlei Futuro. “Aqui a
torcida é muito diferente de
qualquer outro lugar do mun-
do. Eles são muito carinho-
sos. Senti-me muito bem, fui
muito bem recebida. Tudo vai
se encaminhar agora.”

Copa do Mundo. Hoje a sele-
ção feminina de vôlei disputa
seu quinto jogo no Japão, con-
tra a Sérvia. A equipe está na
4ª posição. Três times se clas-
sificam à Olimpíada.

Ferrari faz
ameaça para
mostrar força

Stacy treina em Araçatuba e
supera trauma de acidente
Americana volta a se
reunir com as colegas do
Vôlei Futuro e deixa para
trás desastre que a tirou
das quadras por 7 meses

DENIS SINYAKOV/REUTERS–24/6/2011
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Thomaz Bellucci começou
bem, mas assim como na maio-
ria das últimas derrotas cedeu a
virada para o americano Alex
Bogomolov, 35.º do mundo, na
estreia no Masters de Paris: 4/6,
7/6 (7/4) e 6/2. Foi a sétima der-
rota seguida do paulista Belluc-
ci, 38.º do mundo, desde o US
Open. Destes últimos reveses,
cinco ocorreram de virada.

Ala-armador da Internacional/
Santos, da primeira divisão pau-
lista, o norte-americano Lauren-
ce Young morreu domingo em
hospital do litoral paulista devi-
do a uma endocardite bacteria-
na, que teve origem uma infec-
ção bucal. Com 30 anos, Young
defendeu o Cetaf/Vla Velha na
temporada 2006/2007, durante
o Campeonato Nacional promo-
vido pela Confederação Brasilei-
ra de Basquete (CBB). Depois,
atuou pelo São Bernardo e pelo
Americana. A última partida do
americano no Campeonato Pau-
lista foi no dia 15 de outubro,
contra o Jacareí. Ele anotou 20
pontos na derrota por 91 a 85.

Vôlei

Técnico chega ao Gabão
para amistoso do Brasil
com a seleção local e
lamenta não poder contar
com astro do Real Madrid

Gabriel Medina, 17 anos, conquistou seu segundo título nas últimas
três etapas do circuito mundial. Bateu Kelly Slater e Joel Parkinson.

Wagner Vilaron

Quando disse ao Estado na se-
mana passada que o Brasil não
venceria a Fifa, o secretário-geral
da entidade, Jérôme Valcke, não
estava com brincadeira. A inten-
sa articulação política comanda-
da pelo dirigente nos últimos
dias a respeitoda Lei Geral da Co-
pa dá sinais de ter sido bem suce-
dida. Ontem, o relator da lei na
Câmara, deputado Vicente Cân-
dido(PT-SP), admitiu,por exem-
plo, que vai incluir no texto uma
das principais exigências da Fifa:
a liberação da venda de bebidas
alcoólicas nos estádios da Copa.

“Falei para o secretário (Valc-
ke) que vamos trabalhar para in-
cluir a permissão de venda de be-
bidas alcoólicas no texto da Lei
Geral da Copa. Assim, não seria
necessário revogar com cada um
dos Estados que têm essa proibi-
ção”, explicou o parlamentar,
que participou ontem de visita
às obras do Itaquerão, estádio do
Corinthians que receberá a parti-
da de abertura do Mundial.

Parafacilitaraaceitação dotex-
to tanto no Congresso como en-
tre aopinião pública, Cândido su-

geriu que a Fifa se envolva em al-
gumas causas sociais. Uma das
propostas apresentadas a Valcke
é trocar ingressos – daqueles jo-
gos com apelo menor – por armas
de fogo, o que incentivaria a cam-
panha nacional do desarmamen-
to. “Levei a ideia ao senhor Valc-
ke e ele semostrou bastante aber-
to e até mesmo favorável à inicia-
tiva”, observou o deputado.

Cuidado. Uma da missões atri-
buídas a Valcke na atual visita ao
País é estancar o uso político que
o Mundial passou a ter por aqui.
A assessores próximos, o presi-
dente da Fifa, Joseph Blatter,
cansou de argumentar que o con-
teúdo da Lei Geral da Copa está
definido desde 2007, quando o
Brasil foi confirmado como sede
do evento. Para o cartola, toda
polêmica na qual se tornou o do-
cumento é fruto de agitação sem
qualquer embasamento técnico.

Por isso a passagem de Valcke
pelo Brasil tem sido marcada pe-
la discrição e pelos contatos com
políticos. Ontem, em São Paulo,
o dirigente deixou de lado as pau-
tas técnicas, nas quais tratava de
estádios e infraestrutura, para
dedicar-se às discussões sobre a
Lei. Valcke quer garantir o apoio
político necessário em cada uma
das 12 sedes do Mundial para que
o texto final do documento pre-
serve a autonomia da Fifa na or-
ganização do evento.

Jérôme Valcke participará de
reuniões com políticos hoje em
Brasília. Uma delas deve ser com
o governador do Distrito Fede-
ral Agnelo Queiroz.

Passeio. Ontem, uma comis-
são de deputados, entre eles o
ex-atacante Romário, esteve em
Itaquera para visitar as obras do
futuro estádio corintiano. O gru-
po saiu da estação da Luz, no cen-
tro da capital, no trem expresso
que faz o trajeto em 17 minutos.
Romário não chegou a participar
da visita, pois sentiu-se mal na
viagem. “Deve ter sido alguma
coisa que comi”, comentou o de-
putado carioca.

Discreto. Secretário-geral da Fifa, Valcke participará hoje de reunião em Brasília, mas tem evitado o uso político da Copa

Sykora. “Precisava do carinho das minhas colegas de novo”

Medina arrasa em São Francisco

● Fim da greve
Os trabalhadores das obras da
Arena Pernambuco encerraram
a greve ontem, após sete dias
parados. Não houve acordo traba-
lhistas, mas patrões e emprega-
dos prosseguirão conversando.

Em contrapartida, Fifa se
compromete a estudar
ações sociais durante o
Mundial; votação no
Congresso só em 2012

Livio Oricchio / NICE

Primeiro Luca di Montezemo-
lo, presidente da Ferrari, amea-
çou mais uma vez, domingo, na
Itália, deixar a Fórmula 1 se mui-
ta coisa não mudar. Depois a as-
sessoria de imprensa da equipe,
diante da repercussão do discur-
so, explicou que não é bem as-
sim, Montezemolo foi “mal in-
terpretado’’. Na realidade, a rea-
ção do presidente da Ferrari de-
corre, dentre outros fatores, de
a Comissão de Fórmula 1, reuni-
da quinta-feira em Genebra,
não ter concordado com a sua
proposta de os times poderem
competir com três carros.

Desde o período em que era
presidente da associação das
equipes, Fota (2008 e 2009),
Montezemolo defende mudan-
ças estruturais na forma de se

disputar a competição. E agora,
com o fim do contrato com a
Formula One Management
(FOM), de Bernie Ecclestone,
ao término do próximo Mun-
dial, o dirigente italiano vai re-
gularmente expor suas condi-
ções para estender o compro-
misso. Palavras contundentes,
como as últimas, representam,
na realidade, recados para Ec-
clestone.

Durante a etapa final do cam-
peonato destinado a clientes da
Ferrari, em Mugello, domingo,
Montezemolo afirmou: “A Fór-
mula 1 ainda é a nossa vida, mas
sem a Ferrari não existe a Fór-
mula 1, assim como sem a Fór-
mula 1 a Ferrari seria diferente’’.

Sobre contenção de custos,
quinta-feira haverá em Abu Da-
bi, onde será disputada no próxi-
mo fim de semana a 18.ª etapa
do campeonato, uma reunião
que decidirá o futuro da Fota.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 nov. 2011, Esportes, p. E4.




