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495 reais
é o preço do ingresso mais bara-
to para o 41º GP do Brasil de
Fórmula 1, que será disputado
entre os dias 23 e 25 de novem-
bro, no Autódromo de Interla-
gos. Os bilhetes poderão ser
adquiridos pelo site oficial do
evento: www.gpbrasil.com.br.

2 a 0 foi o placar
da vitória do Chelsea sobre o
Birmingham, em Saint Andrews.
Com o resultado, a equipe lon-
drina passou para as quartas de
final e vai enfrentar o Leicester.

A Juventus pode retomar o 1.º
lugar do Italiano, se vencer, fora
de casa, o Bologna. A equipe de
Turim soma 51 pontos, contra
54 do Milan. O primeiro critério
de desempate é o confronto di-
reto e a Juve leva vantagem.

A Federação Espanhola anunciou
que a decisão da Copa do Rey en-
tre Barcelona e Athletic Bilbao
será dia 25 de maio, no Estádio
Vicente Calderón, pertencente
ao Atlético de Madrid, com capa-
cidade para 51 mil torcedores.

Tiago Rogero / RIO

A exemplo do que ocorreu com o
Parque Olímpico, na Barra da Ti-
juca, principal obra para os Jo-
gos do Rio, em 2016, o complexo
esportivo de Deodoro, também
na zona oeste da cidade, vai ser
construído a partir de um con-
curso de projetos promovido em
parceria com o Instituto dos Ar-
quitetos do Brasil (IAB-RJ). O
edital deve ser divulgado até o
fim do mês, de acordo com o se-
cretário estadual da Casa Civil
do Rio, Régis Fichtner.

A definição pode pôr fim ao
principal impasse para a constru-
ção do Parque Olímpico, consi-
derado o coração dos Jogos, que
vai abrigar as disputas de dez mo-
dalidades em 2016, além do Cen-
tro Principal de Imprensa e o
Centro Internacional de Trans-
missões. Na área onde será cons-
truído o Parque, hoje funciona o
autódromo Nelson Piquet. A
Confederação Brasileira de Auto-
mobilismo exige, na Justiça, que
o local seja mantido em opera-
ção até a construção de um novo
espaço para corridas na cidade.

O novo autódromo está incluí-
do no complexo esportivo de
Deodoro. O projeto era de res-
ponsabilidade do governo fede-
ral. Mas, agora, será financiado
pela União e executado pelo Es-
tado. O secretário da Casa Civil
não acredita, porém, que dará
tempo de terminar o novo espa-
ço antes do início da construção
do Parque Olímpico. “Acho mui-
to difícil, mas vamos chegar a um
acordo”, disse.

Anteontem, consórcio forma-
do pelas empresas Odebrecht In-
fraestrutura, Carvalho Hosken e
Andrade Gutierrez apresentou
proposta única para a constru-
ção do Parque, que vai custar R$
1,4 bilhão, dos quais R$ 725 mi-
lhões serão custeados pelo po-
der público ao longo de 15 anos.

O prefeito do Rio, Eduardo
Paes, afirmou que vai se reunir
com o presidente da CBA, Cley-
ton Pinteiro, para resolver o pro-
blema do autódromo. O encon-
tro deve ocorrer em 10 dias e con-
tar também com o vice-governa-
dor, Luiz Fernando Pezão.

Polêmica. O prefeito comen-
tou matéria publicada no The
New York Times sobre a remo-
ção de moradores de comunida-
des para obras da Copa de 2014 e
os Jogos de 2016. O texto focava
principalmente no caso da Vila
Autódromo, onde será construí-
do o Parque Olímpico. “Quero

reafirmar: não há nenhum reas-
sentamento sendo feito na cida-
de que não seja para obras impor-
tantes de infraestrutura”, disse.

Sobre a remoção de morado-
res, o prefeito disse que “a alter-
nativa que a prefeitura apresenta

para eles é muito próxima, um
condomíniode altíssimaqualida-
de”. E isso, segundo ele, “vai ser
feito sempre com negociação,
não haverá nenhum tipo de ação
forte da prefeitura com as pes-
soas mais humildes”. “Não há

pressa, não há correria, ninguém
vai sair dali para receber aluguel
social, ir para a rua ou antes de
estar pronto o condomínio. Va-
mos tratar as pessoas com todo
respeito do mundo”, disse.

Hoje, a comitiva do COI vai co-

nhecer o Parque dos Atletas, on-
de foi realizado o Rock in Rio,
que será reservado para descan-
so e entretenimento das delega-
ções na Olimpíada do Brasil.
Amanhã, estarão com a presiden-
te Dilma Rousseff, em Brasília.

NÚMEROS

Avança acordo sobre autódromo em Deodoro

COPA DO REY

BASQUETE/NBB CAMPEONATO ITALIANO UFC

Barça e Athletic Bilbao
decidem título em Madri

Flamengo bate o Minas
e persegue os líderes

Juventus pega Bologna e
pode retomar liderança

São Paulo ‘briga’ para ter
luta de Anderson e Vítor

Ferrari não
para de contar
problemas

Jogo Rápido

Olimpíada e
Copa poderão
usar o FGTS

Olimpíada 2016

SUZANNE PLUNKETT/REUTERS

ALEX SILVA/AE

O Flamengo venceu o Minas
por 99 a 89 ontem à noite, no
ginásio da Gávea, em partida
adiada da terceira rodada do
returno do NBB (Novo Basque-
te Brasil) e manteve a persegui-
ção a Pinheiros e São José na
briga pela liderança – o time ca-
rioca tem um jogo a menos que
os adversários. Marcelinho foi o
cestinha do jogo, com 27 pon-
tos. O melhor em quadra do la-
do dos mineiros foi Luciano,
que fez 22 pontos e pegou qua-
tro rebotes. Hoje, também em
jogo adiado (da sétima rodada
do returno), o Franca recebe o
Bauru, às 20 horas, no Ginásio
Pedrocão.

A diretoria do São Paulo está em-
penhada em dar condições ao
UFC de realizar as lutas de An-
derson Silva e Vítor Belfort no
Morumbi, no mês de junho. Para
isso, os dirigentes tentam junto
à Prefeitura um alvará para ter o
evento, que será realizado na
madrugada do dia 17 de junho. O
horário avançado é para ir ao en-
contro aos interesses do pay-per-
view norte-americano. Caso não
reúna condições de realizar o
evento no Brasil, o UFC já tem
como opção a cidade norte-ame-
ricana de Las Vegas. Anderson
enfrenta o americano Chael Son-
nen, enquanto Belfort encara o
compatriota Wanderlei Silva.

Fórmula 1Incentivo

O Museu do Futebol foi palco da
primeira edição dos Grandes En-
contros Olímpicos, iniciativa da
Rádio Eldorado Brasil 3000 que
reúne artistas e atletas para um

bate papo. O ex-maratonista Van-
derlei Cordeiro de Lima e a canto-
ra Zélia Duncan foram os convida-
dos. O medalha de bronze nos Jo-
gos de Atenas falou de seu proje-

to assistencial em Campinas e a
cantora, corredora nas horas va-
gas que se prepara para a Marato-
na de Chicago, se emocionou no
contato com seu ídolo.

Em visita à Jamaica, o príncipe Harry foi recepcionado por Usain Bolt.
Eles participaram de uma “corrida” de dez metros e o herdeiro do trono
inglês venceu. “A revanche vai ser em Londres”, brincou o jamaicano.

Livio Oricchio
NICE

A decisão de não permitir que
Fernando Alonso e Felipe Massa
conversassem com a imprensa
ao término da pré-temporada,
em Barcelona, provocou mais dú-
vidas a respeito da eficiência do
modelo F2012 da Ferrari. On-
tem, o jornal italiano La Gazzetta
dello Sport, pertencente ao mes-
mo grupo de empresas da Ferra-
ri, relaciona numa reportagem
de página inteira os graves pro-
blemas. Mais: coloca em xeque o
futuro do projetista Nikolas
Tombazis e do novo diretor téc-
nico, Pat Fry, ex-McLaren.

Stefano Domenicali, diretor
da Ferrari, avisava há tempos
que o carro deste ano representa-
ria um rompimento com o con-
servadorismo da escuderia. Já
na apresentação do F2012, em ja-
neiro, ficou claro que era mesmo
verdade. E a história da Fórmula
1 mostra que modelos como o da
Ferrari este ano ou se mostram
muito velozes, e potencialmen-
te vencedores, ou fracassam de
forma insofismável. Em geral,
não há meio termo.

Por enquanto, a nova Ferrari
está mais para a segunda hipóte-
se. Este é o enfoque da reporta-
gem. O carro, apesar de confiá-
vel, tem um grave problema, por
exemplo, de desgaste prematu-
ro dos pneus, mesmo os duros e
os médios. A razão é a crônica
falta de pressão aerodinâmica.

Ricardo Brito / BRASÍLIA

O uso de recursos do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço
em obras da Copa de 2014 e da
Olimpíada de 2016 foi mais uma
vez aprovado pelo Congresso,
apesar de o Palácio do Planalto já
ter vetado tal medida no ano pas-
sado. A possibilidade de usar par-
te do dinheiro do FGTS nessas
obras foi incluída por deputa-
dos, em fevereiro, durante vota-
ção de uma Medida Provisória
que tratava, originalmente, de
isenções de impostos para os
produtores de café e estímulos à
criação de salas de cinema.

Depois de passar pela Câmara,
ontem foi a vez dos senadores
aprovarem a medida. O texto
agora segue para sanção da presi-
dente Dilma Rousseff. “As obras
da Copa têm que ser realizadas e
o dinheiro está priorizado. Mas
não com dinheiro do FGTS’’, pro-
testou o presidente do DEM, se-
nador Agripino Maia (RN).

O texto aprovado pelos sena-
dores permite também que o di-
nheiro seja aplicado na explora-
ção de petróleo e gás na área do
pré-sal.

No ano passado, os parlamen-
tares já haviam incluído de con-
trabando, em outra MP, a possi-
bilidade do Fundo de Investi-
mentos do FGTS injetar até R$ 5
bilhões em projetos relaciona-
dos aos dois eventos esportivos.
O dinheiro poderia ser usado até
na construção de hotéis.

Grandes
Encontros
Olímpicos

Bolt perde corrida para príncipe Harry

Acerto deve encerrar
impasse que impede a
construção do complexo
esportivo, considerado o
‘coração’ do evento

Cerveja Itaipava
lata 350 ml

1,49
Cerveja Itaipava
long neck 355 ml

1,29
Cerveja Itaipava
lata 269 ml

1,19cada

Ofertas válidas para o dia 7/3/2012 ou enquanto durarem os estoques. Após essa data, os preços voltam ao normal. Verifique a disponibilidade dos produtos 
na loja mais próxima. Garantimos a quantidade mínima de 5 unidades de cada produto por loja em que ele esteja disponível. Para melhor atender nossos 
clientes, não vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar, por cliente, a quantidade dos produtos anunciados. Pagamento à vista pode ser 
feito em dinheiro, cheque, cartão de débito ou com os cartões de crédito Amex, Aura, Diners, Good Card, MasterCard, Policard, Senffnet, Sorocred, Unik, 
Vale Shop ou Visa. No site www.extra.com.br, as ofertas e formas de pagamento podem ser diferenciadas. Consulte condições para pagamento com 
cheque na loja. O Extra aceita vários vales-alimentação (confira relação na loja). Fica ressalvada eventual retificação das ofertas aqui veiculadas.
Ofertas válidas para todas as lojas Extra Hiper e Extra Supermercado do Estado de São Paulo.
Alguns produtos em oferta neste folheto podem não estar disponíveis nas lojas Extra Supermercado, havendo variação nos estoques e sortimento de cada loja. Consulte a loja mais próxima no www.familiaextra.com.br

*A campanha “PREÇO NÃO SE DISCUTE” é válida somente para as lojas físicas do Extra Hiper e Extra Supermercado, não valendo para as lojas Extra Fácil ou loja virtual www.extra.com.br. Não serão aceitas, para comparação de preços, as ofertas emitidas por comerciantes ou empresas atacadistas. Será 
válido somente o anúncio impresso da concorrência, do mesmo município, na forma de tabloide, lâmina, folheto ou anúncio de jornal de grande circulação, com o prazo de oferta dentro do período desta promoção, para produtos idênticos (mesma marca, tipo, voltagem, cor, sabor, quantidade etc.). O anúncio 
apresentado não será devolvido ao cliente e ficará retido pelo Extra. Esta condição não é válida para promoções especiais com múltiplos de produtos, do tipo “pague 2 e leve 3”, “leve 4 e, com mais um centavo, leve outro produto ou mais um exemplar do mesmo produto”.  Não vendemos por atacado e 
reservamo-nos o direito de limitar, por cliente, a quantidade dos produtos vendidos, de acordo com esta promoção, em 5 unidades/kg por produto da categoria alimentos e 2 unidades por produto da categoria não alimentos. Consulte o SAC das lojas Extra Hiper e Extra Supermercado para mais informações.
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DE FUTEBOL, AMIGOS E DIVERSÃO.4a É DIA

ON
DE

:

PODE OLHAR OS 
PREÇOS DE NOVO. 

ELES TAMBÉM 
MERECEM REPLAY.

OFERTAS
VÁLIDAS

PARA O DIA
7/3/2012

1Importante: não mande vídeos onde aparecem bebidas alcoólicas.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 mar. 2012, Esportes, p. E5.




