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Massa busca
patrocínio para
correr na Lotus

MAIS NA WEB
Opinião. Análise de
Livio Oricchio sobre

o futuro de Massa

Fórmula 1
DIEGO AZUBEL/EFE

Mais uma
vitória fácil
das meninas

blogs.estadao.com.br/livio-oricchio

ICA, Peru

A seleção brasileira feminina
passou fácil por seu segundo jo-
go no Campeonato Sul-Ameri-
cano que está sendo disputado
na cidade de Ica, no Peru. De-
pois da estreia vitoriosa diante
do Chile, ontem foi a vez de a
Colômbia ser derrotada por 3
sets a 0, com parciais de 25/13,
25/14 e 25/18. O vencedor do tor-
neio se classifica para a Copa
dos Campeões, em novembro,
e o Mundial de 2014, que será na
Itália.

Diferentemente do que acon-
teceu no jogo contra as chile-
nas, a seleção entrou em quadra
com a equipe titular campeã do
Grand Prix, no Japão, no início
do mês. O time começou com
Dani Lins, Sheilla, Fê Garay, Ga-
bi, Fabiana e Thaísa, além da lí-
bero Fabi.

O Brasil não teve dificulda-
des para fechar o primeiro set
em 25/13, após chegar nas para-
das técnicas sempre com vanta-
gem. A facilidade se manteve na
segunda parcial, em que o Brasil
chegou a abrir nove pontos de
vantagem – 16/7 – para fechar
em 25/14. No terceiro set, nova-
mente sem problemas, a sele-
ção chegou à vitória com o pla-
car um pouco mais apertado, de
25/18, com boas atuações das
centrais Fabiana e Thaísa.

Hoje, novamente às 19 horas
(de Brasília), a seleção brasilei-
ra faz seu terceiro jogo na com-
petição. O adversário é a Argen-
tina, seu principal rival em dis-
putas sul-americanas.

A equipe argentina foi vice-
campeã do Sul-Americano nas
duas últimas edições (2009 e
2011), ficando atrás justamente
da seleção brasileira. Este ano
participou do Grand Prix, mas
não conseguiu uma boa campa-
nha e ficou em 16.º entre 20 sele-
ções participantes.
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Livio Oricchio
ENVIADO ESPECIAL / CINGAPURA

Uma boa colocação de Felipe
Massa na sessão que vai defi-
nir o grid do GP de Cingapu-

ra, amanhã, pode ajudá-lo no
projeto de permanecer na
Fórmula 1. Por isso, já hoje,
nos treinos livres, será preci-
so encontrar um bom acerto
para sua Ferrari. “A pista é de
muita pressão aerodinâmica
e nosso carro deve ir melhor
aqui do que foi em Monza’’,
disse o brasileiro. Ele termi-
nou o GP da Itália em quarto.

Ontem, no circuito Marina
Bay, em Cingapura, Massa falou
pela primeira vez com a impren-

sa internacional depois de sa-
ber que a Ferrari não renovaria
o seu contrato para 2014. E sur-
preendeu ao afirmar aos brasi-
leiros que “procura patrocina-
dores para assinar com uma
equipe capaz de lutar pelas vitó-
rias’’, a Lotus, além de citar ter
possibilidades também na Wil-
liams, Force India e Sauber.

A exemplo de quando Ru-
bens Barrichello foi avisado pe-
la Williams, no fim de 2011, que
para permanecer na escuderia
precisaria de patrocinadores,
para completar o orçamento da
equipe, o mesmo se dá agora
com Massa e a Lotus. Kimi Raik-
konen, o escolhido para sua va-
ga na Ferrari, afirmou ontem so-
bre a decisão de sair da Lotus:
“Estou deixando o time porque
eles não pagam o meu salário’’.
Não há como ser mais explícito.

A falta de dinheiro levou o
proprietário da Lotus, o luxem-
burguês Gerhard Lopez, e o di-
retor da organização, o francês

Eric Boullier, a perder o maior
bem da escuderia, Raikkonen.
O finlandês é o principal respon-
sável pela equipe voltar a ven-
cer e a disputar o título. Massa,
por sua experiência e pelo que
já conquistou na F-1, a princípio
interessa, como disse Boullier.
Mas não há como não contri-
buir para reduzir as dificulda-
des financeiras da Lotus, em es-
pecial num ano em que o regula-
mento mudará drasticamente,
como 2014, e os investimentos
serão ainda mais elevados.

“Faz parte ajudar algumas
equipes financeiramente. Não
quero dizer que vou levar di-
nheiro do meu bolso, o que nun-
ca faria. Sou piloto profissional,
ganho para correr e continuará
sendo assim’’, afirmou. “Mas
posso usar o meu ótimo relacio-
namento para encontrar uma
empresa que queira fazer parte
de um projeto de marketing glo-
bal, como há tantas no Brasil.’’

Nesse projeto de permane-

cer na Fórmula 1 com o investi-
mento de empresas brasileiras,
Massa espera contar com a TV
Globo, dona dos direitos exclu-
sivos de transmissão para o
País. “É preciso o envolvimento

de todos.’’ E propõe um pacto:
“É importante nos unirmos pa-
ra manter o que a gente já tem
na Fórmula 1. Como disse, te-
nho ainda muito a mostrar e mi-
nha vontade é gigante.’’

Na fila. Além de Massa, que
tenta encontrar formas de per-
manecer, o Brasil tem outro pi-
loto talentoso com perspectiva
de disputar o Mundial de F-1. É
o brasiliense Felipe Nasr, de 21
anos, quarto colocado na GP2.
Problemas com o carro, em
Monza, fizeram com que caísse
de segundo para quarto.

“Não está fácil encontrar
uma vaga’’, disse ontem, em Cin-
gapura, seu tio e mentor, Amir
Nasr. “No pior dos cenários, po-
rém, o vejo como terceiro pilo-
to, pilotando um dos treinos li-
vres da sexta-feira e fazendo
parte dos testes particulares (de
volta à Formula 1 em 2014).’’

A GP2 realiza em Cingapura a
penúltima etapa do campeona-
to, disputado sempre em duas
corridas, uma no sábado e outra
no domingo. Nasr soma 130
pontos diante de 159 do suíço
Fabio Leimer, o líder.

Incerteza. Massa espera encontrar logo um time para 2014

Brasileiro só terá chance
na equipe se ajudá-la a
conseguir dinheiro; ele
tem Williams, Sauber e
Force India como opção
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A26.




