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O lateral-direito Ruy, mais co-
nhecido como Ruy Cabeção, de
34 anos, inovou ao procurar um
novo clube para atuar em 2013.
Sem empresário e emprego, o
jogador, que agora gerencia sua
carreira com a mulher, decidiu
utilizar as redes sociais para cha-
mar a atenção de dirigentes. “Mi-
nha mulher me ajuda com tudo,
temos a internet para divulgar
de tudo um pouco e por que não
tentar encontrar um clube para
jogar? Foi aí que tive a ideia do
Twitter e do Facebook e usar
meus seguidores.” Por meio do
@ruycabecao2, Ruy se diz “livre
para negociações” e divulga to-
dos seus contatos.

6 anos
de jejum, sem nenhuma brasilei-
ra campeã, tem a Corrida Inter-
nacional de São Silvestre. A últi-
ma atleta nacional a vencer a
prova de 15 km foi Lucélia Pe-
res, em 2006. A brasiliense dis-
putará a prova no dia 31, que
estreia em novo horário: 8h40
(feminino) e 9h (masculino).

50% de obras
concluídas alcançou a Arena
das Dunas, de acordo com o go-
verno potiguar. O estádio sofre
com as greves de funcionários.

R$ 25,5 bilhões
são os valores estimados para
obras da Copa, como estádios,
portos, aeroportos, segurança,
telecomunicações, entre outras

MUDANÇAS

Manchester United
reage três vezes e
dispara na liderança

CANTEIRO DE OBRAS

Estádio de Brasília passará de R$ 1 bi

TAÇA LIBERTADORES PROCURA-SE UM CLUBE NBA

LONDRES

O futebol na Inglaterra não para
no fim do ano e, na tradicional
rodada do Boxing Day, o Man-
chester United arrancou uma vi-
tória heroica contra o Newcastle
para abrir ainda mais distância
do rival City na liderança do
Campeonato Inglês.

Mesmo sem contar com Way-
ne Rooney, que sofreu uma lesão
no ligamento do joelho direito e

deve ficar sem jogar por três se-
manas, o Manchester United
conseguiu superar a desvanta-
gem no placar por três vezes e
venceu o Newcastle por 4 a 3. O
herói dos Red Devils foi o mexica-
no Chicharito Hernández, o
substituto de Rooney, que garan-
tiu o gol da vitória aos 45 minu-
tos do segundo tempo.

“Mais uma vez provamos a
nossa coragem, que nunca desis-
timos. Afinal, ficamos atrás no
placar três vezes e reagimos. Me-
recemos vencer este jogo”, disse
o técnico Alex Ferguson.

O Newcastle marcou aos 4 mi-
nutos, com James Perch. O Uni-
ted empatou aos 25, com Evans,
que quatro minutos depois mar-
cou contra. No segundo tempo,

aos 13 minutos, os donos da casa
voltaram a empatar, com Patrice
Evra. O Newcastle ainda fez 3 a 2
com Cissé, aos 23, mas o Man-
chester pavimentou a vitória
com Van Persie (aos 26) e Chi-
charito.

Além do emocionante triunfo
em Old Trafford, o Manchester
United comemorou a derrota do

rival Manchester City. O atual
campeão inglês, que vinha de
três vitórias consecutivas, per-
deu para o Sunderland por 1 a 0.
O lateral Adam Johnson foi o car-
rasco de seu ex-time – ele deixou
o City no fim da última tempora-
da brigado com o técnico Rober-
to Mancini. A “vingança” de
Johnson custou caro ao City,

que ficou a sete pontos do Uni-
ted (46 a 39) na tabela e vê o
Chelsea encostar.

A equipe londrina, que tem
um jogo a menos no torneio
por causa do Mundial de Clu-
bes, derrotou o Norwich por 1
a 0 e chegou aos 35 pontos.
Desde que retornou do Japão,
o Chelsea tem reagido no In-
glês e venceu os três jogos que
disputou. E o brasileiro Oscar
parece ter “dobrado” o técni-
co Rafa Benítez, já que atuou
por 90 minutos e foi o respon-
sável pela assistência do gol
de Juan Mata.

O Tottenham é um dos ti-
mes que pressiona o Chelsea.
Ontem, aplicou 4 a 0 no Aston
Villa, com direito a show de
Gareth Bale, responsável por
três gols – Jermain Defoe fez o
seu. Com o resultado, a equi-
pe treinada por André Villas-
Boas chegou aos 33 pontos e
subiu para o 4.º lugar, na zona
de classificação para a Copa
dos Campeões. Everton e
West Bromwich Albion tam-
bém têm 33 pontos.

Competição para durante
Copa das Confederações

Ruy usa as redes sociais
para arrumar emprego

Bryant ‘arruma’ Lakers e
vira o cestinha do Natal

Jogo Rápido

Copa 2014
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A Taça Libertadores de 2013 fa-
rá uma pausa para a disputa da
Copa das Confederações no Bra-
sil, entre os dias 15 e 30 de ju-
nho. A Conmebol confirmou
em seu site oficial a paralisação
na competição entre as fases de
quartas de final e semifinal. As
quartas serão nos dias 15 e 22 de
maio e as semifinais apenas
após a parada, nos dias 3 e 10 de
junho. A Confederação Sul-
Americana ainda confirmou as
datas das outras fases: prévia
(23 e 30 de janeiro); grupos (6,
13, 20 e 27 de fevereiro, 6 e 13 de
março, 3, 10 e 17 de abril); oita-
vas (24 de abril, 1.º e 8 de maio);
e as finais (17 e 24 de junho).

O astro Kobe Bryant está colo-
cando os Lakers nos trilhos.
Com mais um show de sua estre-
la, a equipe de Los Angeles des-
bancou o poderoso New York
Knicks por 100 a 94 e somou
sua quinta vitória seguida na
NBA. Depois de início decepcio-
nante e derrotas em série, os
Lakers agora somam 14 vitórias
e 14 derrotas. Bryant foi decisi-
vo no Staple Center, com 34
pontos e se tornou o maior ces-
tinha das rodadas de Natal da
NBA. Ele superou a marca de
Oscar Robertson, de 377 pon-
tos, ao alcançar 383 em 15 parti-
das disputadas no dia 25 de de-
zembro pela NBA.

Campeonato Inglês
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A reforma do Estádio Nacional
de Brasília vai custar mais de R$ 1
bilhão, de acordo com a nova ma-
triz de responsabilidades para a
Copa do Mundo de 2014, publica-
da ontem no Diário Oficial da
União. O documento é um com-
promisso de obras que o governo
tem com a Fifa e é atualizado a
pedido de estados e municípios.
Por estas informações, a arena
da capital do País será a mais cara
do evento. Na atualização estão
ainda a inclusão de oito projetos,
a maioria de menor porte, e a reti-
rada de seis, de grande impacto.

A matriz de responsabilida-
des inclui as obras de estádios,
mobilidade urbana, entorno das
arenas, aeroportos, portos, tele-
comunicações, segurança e in-
fraestrutura turística. Os investi-
mentos previstos somam R$ 25,5
bilhões, sendo R$ 6,3 bilhões do
governo federal, R$ 8,63 bilhões
com financiamento federal, R$
6,35 bilhões de governos esta-
duais e municipais e R$ 4,25 bi-
lhões da iniciativa privada.

Em relação aos estádios, o de
Brasília passa a ser o mais caro,
de acordo com o documento ofi-
cial. O valor da obra registrado
pelo governo do Distrito Federal
é de R$ 1,015 bilhão. A justificati-
vapara aatualização é um aumen-
to acima de 25% do custo da obra.
O acréscimo do valor ocorreu
porque as licitações foram feitas
de forma isolada para cobertura,
gramado e cadeiras e não havia
essa previsão de gastos na matriz
original, datada de 2010.

Apesar de prever no documen-
to oficial o valor bilionário, o go-
verno do Distrito Federal afirma
que o custo final do estádio será

menor porque o orçamento in-
formado não levaria em conta os
abatimentos permitidos pelo Re-
copa, regime diferenciado de tri-
butação que concede isenção
dos principais tributos federais
para a construção de arenas para
os eventos da Fifa.

Segundo o governo, essas de-
duções podem levar a um custo
final de cerca de R$ 850 milhões.

Pela matriz de responsabilida-
des, o Itaquerão, em São Paulo, e
o Maracanã, no Rio, têm os maio-
res orçamentos, depois de Brasí-
lia, com R$ 820 milhões e R$

808,4 milhões, respectivamente.
No total, os estádios da Copa de-
verão consumir R$ 7 bilhões,
mais da metade com financia-

mento federal por meio do Ban-
co Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES).
Menos de 10% dos investimen-
tos em arenas virão da iniciativa
privada, R$ 612 milhões. Em no-
ve das doze sedes os recursos pa-
ra estádios virão integralmente
dos cofres públicos.

Apontadas inicialmente como
o grande legado do evento, as in-
tervençõesde mobilidade urbana
são as que mais sofrem alteração.
Desta vez, foram cinco obras reti-
radas. Deixaram de fazer parte do
compromisso do governo brasi-

leiro o monotrilho do Morumbi,
em São Paulo, o corredor metro-
politano de Curitiba, a reestrutu-
ração da Avenida Engenheiro Ro-
berto Freire, em Natal, além das
únicas duas obras antes previstas
para Manaus, o BRT Eixo Leste/
Centro e o Monotrilho Norte/
Centro. Com isso, a capital ama-
zonense passa a ser a única que
não possui qualquer obra de mo-
bilidade urbana no documento.

Foi retirado ainda do compro-
misso a previsão de obras de am-
pliação do Aeroporto Salgado Fi-
lho, em Porto Alegre.

A atualização incluiu ainda
obras de pequeno porte no entor-
no dos estádios nas cidades de
Porto Alegre, Recife, Rio e Salva-
dor. Passa ainda a constar do
compromisso intervenções viá-
rias no entorno do Itaquerão, na
capital paulista, no valor de R$
317,7 milhões.

O melhor da TV

Especial. Veja infográfico sobre
o Estádio Mané Garrincha

Os tenistas Novak Djokovic e Andy Murray em um dos iates
ancorados em Abu Dabi, onde vão participar de um torneio exibição

estadão.com.br/esportes

Herói. Chicharito fez aos 45 do 2º tempo e garantiu a vitória
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Muito luxo antes da disputa

Em jogo movimentado
na rodada pós-Natal,
time supera o Newcastle
por 4 a 3 e abre sete
pontos para o rival City

Com a nova matriz de
responsabilidades, arena
será a mais cara do Mun-
dial; mobilidade urbana
também tem mudanças

Alto investimento. A justificativa para que a obra no Estádio Mané Garrincha subisse é a licitação separada para cobertura, gramado e cadeiras: 25% mais caro

● FUTEBOL
AMISTOSO

Jogo das Estrelas

21h / SPORTV

● TÊNIS
Torneio de Abu Dabi

8h / BANDSPORTS

● VÔLEI
TORNEIO TOP VOLLEY

Sesi x Dinamo Bucareste

15h30 / BANDSPORTS
Muszyna x Cannes

17h30 / BANDSPORTS

● FUTEBOL AMERICANO
LIGA UNIVERSITÁRIA

Cincinnati x Duke

21h30 / ESPN
Baylor x Ucla

00h30 / ESPN +

● BASQUETE
NBA

Oklahoma City Thunder x
Dallas Mavericks

23h / SPACE
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 dez. 2012, Esportes, p. E2.




