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ATLETISMO

Palmas - Acontecerá nes-
te sábado, a partir das 16h30,
com saída e chegada na Pra-
ça do Centro Cultural Mauro
Cunha, em Gurupi, a 3ª etapa
do Circuito Estadual de Cor-
ridas de Rua do Tocantins.
Serão 4.200 metros para a
categoria adulto, e 1.200 para
as crianças e adolescentes,
entre 10/12 e 13/14 anos
(masculino e feminino). O
trajeto a ser percorrido pelos
atletas da prova principal
começará na Praça do Cen-
tro Cultural Mauro Cunha,
passando pela avenida Mara-
nhão, sentido oeste, depois
passará pela avenida Ala-
goas, Ceará, Parque Mutuca,
retornando pela avenida
Maranhão até chegar na Pra-
ça central, local da chegada
da corrida. O evento faz par-
te da programação da Feira
Literária Regional (Flit).
O Circuito de Corridas de

Rua terá a disputa de 12 eta-
pas. As inscrições podem ser
feitas no local da corrida.
Haverá premiação em
dinheiro do 1º ao 3º colocado
de cada categoria (masculino
e feminino). Além de
Arraias, e Dianópolis, que já
sediaram a competição, o
Circuito percorrerá as cida-
des de Gurupi, Gauarí, Porto
Nacional, Paraíso, Mirace-
ma, Pedro Afonso, Colinas,
Tocantinópolis, Araguaína e
Araguatins. 

ÔNIBUS
A Secretaria da Juventu-

de e dos Esportes (Sejuves)
disponibilizará um ônibus
para levar os atletas que quei-
ram participar da 3ª etapa do
Circuito Estadual de Corri-
das de Rua, em Gurupi. O veí-
culo sairá às 8 horas da sede
da Sejuves e o retorno de
Gurupi para Palmas aconte-
cerá logo após a realização do
evento. (Reinaldo de Jesus Cisterna)

Gurupi sedia
a 3ª etapa do
Circuito de
Corridas de Rua

ESTUDANTES

Palmas - Cerca de 800 atletas
de 70 equipes das cidades de Pal-
meirópolis, Sucupira, Dueré,
Alvorada, Formoso, Crixás,
Figueirópolis, São Salvador, Ara-
guaçu, Peixe, Aliança, Cariri, Jaú
e São Valério, estão participando
desde a última quinta-feira, 26, da
3ª etapa dos Jets – Jogos Estudan-
tis do Tocantins. O evento termi-
na neste sábado, durante todo o
dia, com as finais das modalida-
des coletivas - voleibol, futsal,
vôlei de praia e handebol. A ter-
ceira etapa etapa está programa-
da para acontecer na cidade de
Porto Nacional, entre os dias 2 a 5
de maio. Ao todo a competição
será disputada em 14 etapas nas
categorias de 12 a 14 anos e 15 a 17
anos. Confira o calendário da
competição. Os Jets são organiza-
dos pela Secretaria Estadual da
Educação e Cultura (Seduc) e
conta com a parceria da Secreta-
ria da Juventude e dos Esportes
(Sejuves). (Reinaldo de Jesus Cisterna)

Jets têm 
finais nas
modalidades
coletivas hoje

Arraias - 11 a 14 de abril - já realizado
Dianópolis - 18 a 21 de abril - já realizado
Gurupi - 25 a 28 de abril - em andamento
Porto Nacional - 02 a 05 de maio
Paraíso - 09 a 12 de maio
Miracema - 16 a 19 de maio
Pedro Afonso - 23 a 26 de maio
Guaraí - 30 de maio a 02 de junho
Colinas - 06 a 09 de junho
Palmas - 06 a 09 de junho
Tocantinópolis - 13 a 16 de junho
Araguaína - 20 a 23 de junho
Araguatins - 27 a 30 de junho
Capital (15 a 17) - 22 a 30 de setembro

FASE FINAL
Categoria 12 a 14 anos
Local: congresso técnico período
A definir 03.08.2012 09 a 18 de agosto
Categoria 15 a 17 anos
Local: congresso técnico período
A definir 16.10.2012 19 a 27 de outubro

CALENDÁRIO 

Pla car espor ti vo
HOJE
Tocantins
Colinas ...................x ....................Palmas
TEC.......................x....................Paraíso
Gurupi....................x.....................Guaraí
Interporto ..............x.................Tocantins
Baiano 
Vitória ...................x ..................Feirense
Cearense
Fortaleza ...............x ................Horizonte
Paulista
Mogi Mirim ............x.......................Oeste
Bragantino .............x ..................Mirassol
Carioca 
Fluminense .............x .........Volta Redonda
Goiano 
Atlético ..................x......................CRAC
Mineiro
Atlético ..................x.........................Tupi
Paranaense 
Toledo ....................x........................Iraty

Na teli nha
BANDEIRANTES
8 horas - Fórmula Indy
Treino livre - São Paulo
11 horas - Fórmula Indy: 
Etapa SP (treino livre)

SPORTV
8 horas - Mundial de Motovelocidade
Treinos de classificação
11 horas - Circuito Mundial de 
Vôlei de Praia: etapa da Polônia
13 horas - Liga Futsal
Botafogo x Umuarama
16 horas - Paulistão: Mogi Mirim x Oeste
18h30 - Paulistão: Bragantino x Mirassol

SPORTV 2
8 horas - GP2: etapa do Bahrein
10h15 - Copa do Mundo de Ginástica
Artística
16h15 - Campeonato Português
Marítimo x Porto
19 horas - Natação: Troféu Maria Lenk

ESPN INTERNACIONAL
11 horas - Campeonato Inglês
Stoke City x Arsenal
13 horas - Campeonato Espanhol
Levante x Granada
21 horas - NBA
Indiana Pacers x Orlando Magic

ESPN BRASIL
10h30 - Campeonato Alemão
Bayern de Munique x Stuttgart
13h15 - Campeonato Russo: Zenit x Dinamo
15h45 - Campeonato Italiano: Roma x Napoli

REDETV 
15h45 - Campeonato Italiano: Roma x Napoli

BANDSPORTS
18 horas - Tênis
Torneio Challenger de São Paulo

ESPORTE INTERATIVO
18h30 - Campeonato Argentino
Boca Juniors x Colón

VELOCIDADE

Presença de Barrichello 
empolga a Fórmula Indy
PARA GREG GRUNING, VICE-PRESIDENTE COMERCIAL DAS CORRIDAS,
RUBINHO AJUDA A EXPANDIR A MARCA DO CAMPEONATO MUNDIAL

LEANDRO SILVEIRA (AE)
SÃO PAULO

Os resultados modestos de
Rubens Barrichello nas três
primeiras provas da temporada
2012 da Fórmula Indy não aca-
baram com a euforia causada
pela entrada na categoria do
piloto brasileiro, que esteve
entre 1993 e 2011 na Fórmula 1.
Para Greg Gruning, vice-presi-
dente comercial da Indy, Rubi-
nho é fundamental para expan-
dir a marca do campeonato.
“O que Rubens trouxe, vin-

do da Fórmula 1 para a Indy, é
inacreditável. Ele tem mais de
1,5 milhão de seguidores no
Twitter, o que expõe a nossa
marca para novas pessoas, e
também é carismático. Não
poderia vir em melhor hora”,
comemorou o dirigente, que viu
a imagem da categoria ser atin-
gida na última etapa do cam-
peonato de 2011, com a morte do
piloto inglês Dan Wheldon.
Gruning lembrou que o Bra-

sil teve vários pilotos protago-
nistas na Indy, como Emerson
Fittipaldi, campeão em 1989.
“Não poderíamos estar mais
motivados para voltar a São
Paulo”, disse o dirigente.
“Quando pensamos no Brasil,
vemos que seu papel na Indy é
fundamental. Tem histórias
incríveis de pilotos, e não só no
passado. Rubens trouxe muita
atenção”, completou. Organiza-
dor da etapa de São Paulo da
Indy e responsável pelas provas

da categoria no Brasil, o Grupo
Bandeirantes também exalta a
entrada de Barrichello e garan-
te já sentir o impacto da novida-
de. “A chegada do Rubinho tem
um impacto muito importante,
com sua bagagem, carisma e
talento. A audiência das três
primeiras provas da Indy foi o
dobro das do ano passado.
Então, a sua influência está
documentada”, disse Marcelo
Meira, vice-presidente da orga-
nização.

PRESENÇA
Apesar do indiscutível

impacto causado pela presença
de Rubinho, a Indy ainda não
tem planos de realizar mais
uma etapa no Brasil, mesmo
com o interesse revelado ante-
riormente pelas cidades de Por-
to Alegre e Ribeirão Preto.

“Estamos avaliando, esperamos
expandir a Indy para outros
lugares, mas não temos nada de
novo”, disse Gruning.
Com a presença de Rubinho,

a etapa de São Paulo da Indy
deve lotar o circuito de rua do
Anhembi, o que não aconteceu
nas duas edições anteriores da
prova. E com a torcida por um
bom resultado do brasileiro,
que está em nono lugar no cam-
peonato, com 59 pontos soma-
dos em três corridas.

INVESTIMENTOS
De acordo com o prefeito

Gilberto Kassab, os investimen-
tos da prefeitura de São Paulo
são de R$ 27 milhões, sendo R$
15 milhões em obras de infraes-
trutura e R$ 12 milhões em
publicidade. Apesar dos altos
investimentos, a prova atraiu

apenas 7 mil turistas no ano
passado. Para este ano, a expec-
tativa é de que cerca de 10 mil
pessoas visitem a cidade em vir-
tude da corrida.

FAVORITO
Favorito para vencer a etapa

de São Paulo da Fórmula Indy, o
piloto australiano Will Power
não poupou elogios ao circuito
de rua do Anhembi, onde será
realizada a corrida de amanhã.
Ontem, o vencedor das duas pri-
meiras edições da prova paulis-
tana, ambas disputadas no mes-
mo local, declarou que a cidade
pode se orgulhar de ter a
melhor pista deste tipo na cate-
goria. 

Tony Kanaan e Barrichello: companheiros de equipe

Site Barrichello/Divulgação

SAIBA
MAIS
TREINOS

Assim, Will Power parece
ser o piloto a ser batido na
etapa de São Paulo, que
terá carros na pista a

partir deste sábado: serão
dois treinos livres, às 8
horas e às 11 horas, e uma
sessão de classificação, às
14 horas. No domingo, a
corrida no circuito de rua
do Anhembi está marcada
para começar às 12 horas. 

VÔLEI

Ricardinho está 
de volta à Seleção

Rio (AE) - Fora da Seleção
masculina desde 2007, o levanta-
dor Ricardinho está de volta ao
time nacional. O técnico Bernar-
dinho divulgou na noite de
ontem o nome dos 18 atletas que
disputarão a Liga Mundial pelo
Brasil. Ricardinho, do Vôlei
Futuro, é um dos dois levantado-
res inscritos - o outro é Bruni-
nho, que se transferiu para o

RJX. Desde os desentendimentos
entre Ricardinho e Bernardinho
ocorridos no Pan do Rio, em 2007,
esta é apenas a segunda vez que o
levantador, considerado um dos
melhores do mundo, é chamado
para integrar a equipe nacional.
Ricardinho já havia sido colo-

cado na pré-lista da Liga Mun-
dial de 2010, mas pediu para não
se apresentar. Agora, o vice-cam-

peão da Superliga voltou a ser
relacionado. Primeiro, na lista de
25 atletas enviada à Federação
Internacional.

ADEUS

Pepe Guardiola diz que
‘desgaste’ motivou saída

Barcelona (AE) - Assistido
de perto até mesmo por alguns
de seus principais jogadores,
entre eles o capitão Puyol e os
meias Iniesta e Xavi, na entre-
vista coletiva em que confirmou
a sua saída do Barcelona, o téc-
nico Pep Guardiola admitiu nes-
ta sexta-feira que a sua relação
com os jogadores já estava des-
gastada depois de quatro anos

sob o comando do time.
Nem mesmo os 13 títulos

conquistados em 17 campeona-
tos disputados na era mais vito-
riosa da história do Barcelona
foram suficientes para conven-
cer o próprio Guardiola de que
ele deveria seguir no clube.
“Foram quatro longos anos e o
tempo desgasta tudo. Para estar
aqui, nesta cadeira, três vezes
por semana durante quatro anos
tem que ter muita paixão, muita
vontade”, afirmou o treinador,
em entrevista coletiva, admitin-
do que não sentia mais o mesmo

prazer de outros tempos no car-
go.
Guardiola ainda negou que a

eliminação na Copa dos Cam-
peões da Europa diante do Chel-
sea, após empate por 2 a 2 na últi-
ma terça-feira, em Barcelona,
tenha sido determinante para a
sua saída. “Foi uma decisão pes-
soal, um jogo não muda todo um
trabalho de quatro anos”, opi-
nou, revelando que já tinha
tomado a decisão de deixar o clu-
be há algum tempo, mas que não
podia tornar pública a sua deci-
são para não atrapalhar o time
em meio à disputa da Liga dos
Campeões e do Campeonato
Espanhol. O técnico do Barcelo-
na, Josep Guardiola, durante
coletiva em Barcelona, Espanha.
Pep afirmou que está deixando o
cargo ao final da temporada.

Emilio Morenatti/AP/AE

Nem mesmo todo o dinheiro
convenceu Guardiola a ficar

Levantadores: Bruno (Cimed/SKY) e
Ricardinho (Vôlei Futuro)
Opostos: Wallace (Sada Cruzeiro), Leandro
Vissotto (Cuneo), Theo (RJX), e Renan
(BMG/São Bernardo)
Centrais: Éder (Cimed/SKY), Sidão e Rodrigão
(Sesi-SP) e Lucão (RJX)
Ponteiros: Giba (Cimed/SKY), Murilo (Sesi-
SP), João Paulo Bravo (Arkas Spor Kulubu),
Dante (RJX), Lucarelli (Vivo/Minas) e Maurício
Borges (Sada Cruzeiro)
Líberos: Serginho (Sesi-SP) e Mário Junior
(Vôlei Futuro)

CONVOCADOS


