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80 MILHÕES DE PULSEIRAS VENDIDAS
Através de um comunicado, o ex-ciclista admitiu que a decisão de deixar a
presidência da entidade é uma forma
de poupá-la dos efeitos devastadores
das denúncias em torno de seu envolvimento com um esquema de doping:
“Para poupar a fundação de quaisquer
efeitos negativos, como resultado da
controvérsia em torno de minha carreira no ciclismo, vou encerrar a minha
presidência", declarou ele.
Diante das fartas evidências contidas
nas cerca de mil páginas do relatório da
Usada, em torno de sua participação
ativa num esquema de doping envolvendo as equipes das quais participou
como atleta, Armstrong agora está
prestes a perder também seus sete títulos da Volta da França, mais importante
competição de ciclismo de estrada do
mundo.
Armstrong sempre negou o uso de
substâncias ilícitas, mas ainda não veio
a público tentar se defender das acusações feitas no relatório da agência americana. Nele, 11 ex-colegas de equipe
confirmam o esquema de doping comandado pelo americano, entre eles
ninguém menos do que o capitão de
estrada de Armstrong, George Hincapie. O dossiê da Usada traz também

com testemunho de outras 26 pessoas.
A agência exige não apenas a cassação dos sete títulos da Volta da França
como a anulação de todos os seus resultados durante 14 anos como profissional. Tanto Armstrong quanto as
equipes que defendeu foram suspensas
para sempre pela Usada das competições oficiais. Além de divulgar o dossiê,
a entidade enviou cópias à União Internacional de Ciclismo (ICU, da sigla em
inglês) e à Agência Mundial Anti-Doping (Wada), que tem o direito de encaminhar o caso ao Tribunal Arbitral do
Esporte (TAS).
Para o lugar de Armstrong, assume o
comando da Livestrong o vice-presidente, Jeff Garvey. De acordo com a
porta-voz da instituição, Katherine
McLane, Garvey fará as aparições públicas que já estavam agendadas para
Armstrong e cuidará da nova planilha
estratégica da Livestrong. Em 2004, a
empresa lançou pulseiras amarelas para arrecadar fundos para o combate ao
câncer e vendeu mais de 80 milhões de
unidades em todo o mundo. O ex-ciclista continuará como membro da diretoria: “Esta organização, sua missão e
seus incentivadores ocupam um lugar
incrivelmente querido no meu coração”, disse Armstrong, em outro trecho
do comunicado de despedida.
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-WASHINGTON- Ao fim de uma estrada de
glórias, pela qual Lance Armstrong pedalou soberano durante anos, eis que
surge um abismo sem fim. Desde que a
Agência Antidopagem dos Estados
Unidos (Usada) divulgou semana passada um relatório que aponta o ex-ciclista como organizador de um sofisticado esquema de uso de substâncias
ilícitas para melhorar o desempenho
esportivo, o castelo de areia de Armstrong desmorona em ritmo acelerado.
Ontem, ele sofreu um duríssimo golpe, com o anúncio de que a gigante
Nike, sua patrocinadora durante mais
de uma década, rescindiu o milionário
contrato que mantinham. Com a imagem de ídolo destroçada pela mancha
do doping, Armstrong, que transformou-se em símbolo de superação ao
vencer a batalha contra um câncer nos
testículos, em 1996, deixou o cargo de
presidente da Livestrong, instituição de
caridade voltada para o combate à doença, que ele mesmo fundou, em 2003.
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Lance Armstrong perde patrocínio da Nike e se
vê obrigado a deixar presidência de instituição de
combate ao câncer que fundou para preservá-la
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GIGANTE SE DIZ ENGANADA
A Nike, que no início do escândalo de
doping envolvendo Armstrong optou
por uma postura de apoio ao ex-ciclista, agora adotou um tom duríssimo ao
anunciar o rompimento do contrato,
também através de comunicado: “Devido às evidências aparentemente insuperáveis de que Lance Armstrong
participou de doping e enganou a Nike
por mais de uma década, é com grande
tristeza que rescindimos o contrato
com ele. A Nike não tolera o uso de drogas ilegais que melhoram o desempenho de qualquer maneira”. Também
ontem, a empresa anunciou uma nova
parceria com o Comitê Olímpico Internacional (COI), para fornecer uniformes a seus membros e staff, durante os
Jogos de Inverno de Socchi, na Rússia,
em 2014, e nas Olimpíadas de 2016, no
Rio. A empresa substitui a japonesa Mizuno, que agora patrocina a candidatura de Tóquio às Olimpíadas de 2020. l

No abismo. Alvo de dossiê sobre doping, Armstrong agora deve perder títulos da Volta da França
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Falastrão Chael Sonnen agora está
no caminho do ídolo Jon Jones
Lutadores do UFC serão
técnicos do reality show e se
enfrentam no dia 27 de abril
-LAS VEGAS- Depois de ser obriga-

do a engolir suas provocações
ao brasileiro Anderson Silva,
com uma potente joelhada no
rosto, o falastrão americano
Chael Sonnen agora arrumou,
sob as bênçãos do todo-poderoso do UFC, o presidente Dana White, outro campeão para
ser alvo de sua língua ferina.
Ontem, a cúpula do evento
confirmou Sonnen ao lado de
Jones como técnicos da 17ª
edição do reality show “The
Ultimate Fighter”, que começa
a ser filmado no fim do mês
que vem e será exibido na TV
americana a partir de janeiro.
Como acontece ao fim dos duelos entre integrantes das duas
equipes do programa, os técnicos vão se enfrentar numa edição do UFC. No caso de Jones x
Sonnen, o duelo já tem data
marcada: 27 de abril, provavelmente em Nova Jersey.
A escolha de Sonnen gerou

críticas de outros lutadores,
como Dan Henderson, Lyoto
Machida e Forrest Griffin, que
o acusam de não ter currículo
para protagonizar o reality
show e desafiar o campeão.
Dana White garantiu que Sonnen foi o único a aceitar enfrentar o campeão dos meiopesados, que em sua última luta derrotou Vítor Belfort.
TROCAS DE FARPAS
O clima de provocações entre
os dois técnicos começou ontem, em grande estilo, durante
uma conferência por telefone.
Ao contrário de Anderson Silva, que se mostrou visivelmente incomodado com as alfinetadas de Sonnen e só nas vésperas do duelo decidiu responder a altura, Jones partiu
para o ataque e chegou a deixar o falastrão calado, ao citar
o tratamento de reposição hormonal que Sonnen faz e resultou num flagrante de doping.
—É ridículo poder tomar
uma droga que te faz se sentir
mais jovem se você não tem
que fazê-lo — afirmou. l

TÊNIS
Nadal pode
voltar às
quadras só
em fevereiro
Sem jogar desde julho,
espanhol é inscrito
no ATP de Acapulco
-ACAPULCO- Os fãs de Rafael Nadal tiveram ontem uma boa
notícia. O ex-número um do
mundo, que está afastado das
quadras desde as vésperas dos
Jogos de Londres para se recuperar de uma lesão no joelho
esquerdo, já tem retorno confirmado. Ontem, os organizadores do Aberto de Acapulco,
no México, que chega à sua vigésima edição em 2013, anunciaram o nome do espanhol,
campeão do torneio em 2005,
como um dos cabeças de chave. A competição acontece entre os dias 25 de fevereiro e 3 de
março.
É possível, no entanto, que o
retorno de Nadal aconteça antes do torneio no balneário
mexicano. Ainda existe a expectativa de que ele possa reforçar a equipe espanhola na
decisão da Copa Davis, entre
os dias 16 e 18 de novembro
contra a República Tcheca, em
Londres.
No Jockey Club, na Lagoa, o
ATP Challenger do Rio terá hoje, a partir das 10h30m, quatro
brasileiros em quadra, buscando vagas para as quartas de final. Ricardo Mello enfrenta João Souza, o Feijão, enquanto
Ricardo Hocevar jogar contra o
argentino Guido Pella. Já André Ghem enfrenta Adrian Ungur, da Romênia. Resultados
de ontem: João Sousa (POR)
6/0 e 6/2 Guilherme Clezar
(BRA); Thiemo de Bakker
(HOL) 3/6, 6/3 e 7/6 (5) Thiago
Alves; Antonio Veic (CRO) 6/2
e 6/0 José Pereira (BRA); e Boris Pashanski (SRB) 6/7(1), 7/5
e 6/3 Nikola Mektic (CRO). l

RETORNO.
Espanhol
pode voltar
a jogar em
fevereiro

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 18 out. 2012, Esportes, p. 5.
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REDE GLOBO
12:50 Globo Esporte
REDE BANDEIRANTES
11:10 Jogo Aberto
CNT
12:30 Balanço Esportivo

SPORTV
09:00 Sportv News
10:00 Redação Sportv
11:45 É gol!
13:00 Sport News
14:00 Arena Sportv
18:00 Sportv tá na área
18:30 Showbol: Palmeiras x Botafogo
19:30 Showbol: Vasco x Corinthians
21:00 São Paulo x Atlético-GO
23:50 Sportv News
SPORTV 2
10:20 Natação: Copa do Mundo

OBS.: Horários e programação fornecidos pelas emissoras.

19:00 Campeonato Paulista de Vôlei:
Sesi x Campinas (semifinal)
21:20 Liga Sul-Americana de Basquete:
Brasílai x Regatas (ARG)
PREMIERE
21:00 Série A: Botafogo x Vasco
21:00 Série A: Sport x Ponte Preta
21:00 Série A: São Paulo x Atlético-GO
PREMIERE HD
21:00 Série A: Botafogo x Vasco
21:00 Série A: São Paulo x Atlético-GO
ESPN BRASIL
10:00 Pontapé inicial
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11:30 Sportcenter
12:30 Bate Bola
14:00 Copa São Paulo Sub-20: Corinthians
x Avaí
18:30 Bate-Bola
23:00 Sportscenter
ESPN
21:45 NFL: San Francisco 49ers x Seattle
Seahawks
ESPORTE INTERATIVO
18:30 Caderno esportes
21:45 NFL: San Francisco 49ers x Seattle
Seahawks

