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Bia e sua corrida mais
ingrata: patrocinador

● As atividades no circuito de
rua do Anhembi para a etapa de
São Paulo da Indy tem início no
sábado, mas os trabalhos de lo-
gística para a quarta etapa do
campeonato já começaram. Cer-
ca de 230 toneladas de equipa-
mentos, que vieram de Indianá-
polis, nos Estados Unidos, chega-
ram ao local da prova no final da
noite de segunda-feira.

A carga foi transportada em
dois aviões, que deixaram India-
nápolis, onde quase todas as
equipes da categoria estão sedia-

das, no sábado. Os equipamen-
tos chegaram ao Brasil pelo Aero-
porto de Viracopos, em Campi-
nas. Em seguida, foram transpor-
tados por 32 caminhões até o
Parque Anhembi.

Com os equipamentos no local
da prova, as equipes começam a
montagem das suas estruturas
para a etapa de São Paulo da Fór-
mula Indy hoje. E o trabalho será
intenso, já que tudo precisa estar
pronto até sexta, véspera dos
treinos livres e de classificação
para a prova de domingo.

Ontem, o Anhembi ainda rece-
bia a visita de carros como Fus-
cas e Variants, de donos que ten-
tavam comercializá-los na tradi-
cional feira de usados das terças-
feiras à noite, que foi cancelada.

UFC

Anderson luta
em Las Vegas

Fórmula Indy
CLAYTON DE SOUZA/AE

Alegando falta de estrutura hote-
leira no Rio para receber dois
grandes eventos ao mesmo tem-

po, o presidente do Ultimate
Fighting Championship (UFC),
Dana White, anunciou ontem a
remarcação da luta entre o brasi-
leiro Anderson Silva, campeão
mundial dos pesos médios de
MMA (artes marciais mistas, na
sigla em inglês), e o desafiante

norte-americano Chael Sonnen.
A luta foi transferida para Las Ve-
gas, em 7 de julho, no UFC 148.

Inicialmente, o confronto se-
ria em São Paulo, no Morumbi
ou Pacaembu, mas os organiza-
dores alegaram “problemas de
ordem política” e o evento, a edi-

ção 147 do UFC, foi transferido
para o Engenhão, no Rio.

A ideia era quebrar o recorde
de público do UFC: 55 mil pes-
soas que assistiram à edição 127,
em Toronto, no Canadá. A data
prevista – e mantida ontem por
White –, no entanto, 23 de junho,

coincidiu com a conferência Rio
+20, da ONU, entre 20, 21 e 22 de
junho, e a cidade está enfrentan-
do problemas para hospedar os
participantes. White garantiu a
realização da edição 147 no Bra-
sil na mesmo data, mas o local
segue indefinido. / TIAGO ROGERO

Começa hoje a
montagem
dos boxes

Desembarque. Os primeiros carros chegaram ontem ao pavilhão de exposições do Anhembi

Alessandro Lucchetti

Bia Figueiredo ultrapassou dez
pilotos, incluindo alguns da
Fórmula 1, e recebeu a bandeira-
da em primeiro lugar, empol-
gando 20 mil torcedores. E isso
não foi um sonho. Ocorreu de
verdade, na tradicional corrida
de kart de fim de ano, promovi-
da por Felipe Massa, em Floria-
nópolis, em 2010.

Infelizmente para ela, esse de-
sempenho não se repetiu na tem-
porada passada da Fórmula
Indy. Em 2011, a piloto paulista-
na conseguiu um contrato para
disputar todas as etapas pela Dre-
yer & Reinbold, mas não se desta-
cou. Seu melhor resultado foi
uma 11.ª colocação em Toronto,
no Canadá.

Este ano, voltou à condição de
piloto “free-lancer”, que experi-
mentou em 2010, quando correu
cinco etapas. Em 2012, está ga-
rantida apenas na São Paulo
Indy 300, no domingo, no Circui-
to do Anhembi, e nas 500 Milhas
de Indianápolis, no dia 27 de

maio – isso se conseguir lugar no
grid da principal prova do calen-
dário, é claro.

Mesmo assim, Bia vive a vida
da Indy intensamente. Mora em
Indianápolis e percorre as pistas
repetidas vezes – no simulador.
Além disso, malha bastante: faz
musculação, corre e anda de bici-
cleta. “Preciso manter a cabeça
na Indy.”

Contato real com o carro de
2012, ela teve apenas um, no iní-

cio de março, em Sebring, na Fló-
rida. “Esse novo carro tem mais
downforce. A parte traseira é
mais pesada. O motor é biturbo,
e podemos alterar a regulagem
de dentro do cockpit”, revela a
brasileira. “O freio de carbono
também muda bastante a forma
de pilotar. É mais agressivo, e é
muito mais fácil de travar a roda
agora. É preciso ter cuidado.”

Bia Figueiredo considera a
oportunidade proporcionada pe-

la Andretti fundamental para o
desdobramento de sua carreira,
porque a atual equipe é bem me-
lhor do que a Dreyer & Reinbold.
“Não posso mais ter um ano
ruim como o passado.”

Ela chegou a ter a chance de
assinar com a Andretti por toda
a temporada, mas um de seus pa-
trocinadores desistiu. Bia ainda
não tem um plano B para o caso
de não emplacar. “Prefiro me
concentrar nessas duas etapas.”

Torcida. Respirando fumaça
desde os 8 anos, quando come-
çou a andar de kart, Bia só espera
que nenhum imprevisto a preju-
dique. No ano passado, quebrou
a mão direita logo na estreia, em
Saint Petersburg, nos Estados
Unidos. Não pôde pilotar na eta-
pa seguinte, no Alabama, e nas
duas outras ainda sentia dores.
“Isso prejudicou a minha adapta-
ção. Na segunda metade da tem-
porada, quando estava mais

adaptada, sempre ocorria um
problema, de pit stop ou de estra-
tégia, e nunca consegui encaixar
um bom resultado.”

Bia Figueiredo sonha com ou-
tra performance ao menos pare-
cida com a de Florianópolis, no
fim de 2010. “As pessoas ainda
lembram daquele evento. Quem
sabe isso não se repete no domin-
go? Seria ótimo para eu conse-
guir um patrocínio”, torce a pilo-
to brasileira.

Este ano a piloto só
conseguiu vaga para
a prova de domingo,
em São Paulo, e a de
Indianápolis, em maio
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 abr. 2012, Esportes, p. E4.




