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»»MOTOCICLISMO

Comitiva do Moto Clube Bodes
do Asfalto visita Toledo

Janaí Vieira

A comitiva irá visitar todos as facções do Estado
Da Redação
TOLEDO

Compartilhando das mesmas paixões e princípios a comitiva do Moto
Clube Bodes do Asfalto está visitando
todas as facções do Paraná. O grupo é
composto por 15 pessoas que saíram
de Curitiba e irão visitar 33 municípios. Na tarde de quarta-feira (11) os
motociclistas chegaram em Toledo.
Um dos principais objetivos das
visitas é promover a interação entre
os clubes e disseminar os princípios
do grupo. “Os integrantes dividem
os mesmos preceitos como a paixão

pelo motociclismo, a vontade de ajudar o próximo e de difundir ações
conscientes no trânsito”, destacou o
coordenador do Moto Clube Bodes do
Asfalto do Paraná, Paulo Gaida.
Além dos objetivos mencionados por Gaida, as visitas também integram a 3ª edição do Abraçando
o Paraná. O projeto é uma forma de
estimular consciência no trânsito,
sempre respeitando a legislação e assim conseguir difundir a cultura positiva de ser um motociclista.
“Estamos praticamente na metade
do trajeto. Serão mais 2.600 quilômetros rodados em nove dias. Com as vi-

»» CORINTHIANS X BOTAFOGO

Time carioca bate campeão
da América no Pacaembu
Vinícius Bacelar
Da Folhapress
SÃO PAULO

O Corinthians perdeu nesta quarta-feira (11) por 3 a 1
para o Botafogo, no Pacaembu,
em jogo adiado da sétima rodada do Brasileiro.
Antes do confronto, os jogadores corintianos receberam
as faixas do título da Libertadores das mãos dos campeões
paulistas de 1977.
Com o resultado, o time
paulista estacionou nos cinco
pontos e permanece na penúltima colocação. Já o Botafogo
chegou aos 15 pontos, assumiu
a quarta posição e tirou o São
Paulo do G4.
O Botafogo foi melhor na
primeira etapa no Pacaembu.
O atacante Cidinho perdeu
uma grande oportunidade
aos 8min após chute cruzado
na área.
O Corinthians respondeu
com uma cabeçada de Romarinho. No entanto, a bola saiu
pela linha de fundo.
Depois, até aos 27min, o
time carioca tentava o gol de
todas as maneiras. Principalmente, nas bolas paradas.
Elkeson chutou a bola rente à
trave corintiana em uma cobrança de falta.
Foi quando o meia Andrezinho avançou pela direita e cruzou na área corintiana. O za-

gueiro Paulo André, substituto
de Leandro Castán - negociado com a Roma -, tentou afastar, mas jogou contra a própria
meta. Botafogo 1 a 0.
Após o gol, o Corinthians
passou a pressionar mais e
criou boas chances com Romarinho. Jefferson salvou o Botafogo nas duas oportunidades.
Em um dos lances, Paulinho
pegou o rebote e acertou o travessão. Elton ainda tentou aproveitar a sobra e fez o gol, mas o
árbitro Heber Roberto Lopes já
havia marcado toque de mão do
corintiano na jogada.
O Corinthians retornou pior
para o segundo tempo. O Botafogo ampliou a vantagem aos
11min. O lateral direito Lucas
avançou livre, cruzou na área e
Elkeson se antecipou ao goleiro Cássio para fazer 2 a 0.
Aos 24min, Elkeson deixou
sua marca novamente. Ele recebeu passe de Andrezinho e,
na grande área, girou e chutou de esquerda no canto da
meta de Cássio.
Aos 42min, Fábio Santos
caiu na área após disputa com
a zaga do Botafogo e o árbitro
marcou pênalti. Dois minutos
depois, Chicão cobrou no meio
do gol para diminuir.
Na próxima rodada, o Corinthians, que soma cinco derrotas em oito jogos, recebe o
Náutico. O Botafogo faz o clássico contra o Fluminense.

sitas já foi possível fundar mais duas
facções. É mais uma edição do projeto que será concluída com sucesso.
É excelente a integração com os motociclistas de cada facção”, afirmou o
coordenador do projeto Abraçando o
Paraná, Luiz Alberto Maçaneiro. Em
cada parada, integrantes dos clubes
das cidades visitadas aderem ao passeio e acompanham a comitiva por
um breve trecho.
CIDADÃO ALERTA
Além do projeto Abraçando o Paraná, o Moto Clube Bodes do Asfalto desenvolve atividades com intuito de aju-

dar a comunidade. Em destaque está o
projeto Cidadão Alerta que tem como
foco realizar ações que visam o desenvolvimento na área da saúde, educação, segurança e no combate ao sistema judiciário, sonegação e corrupção.
“É possível fazer a diferença através das nossas ações. As atitudes
têm forças para mudar o cenário
em que vivemos. Alguns valores e
princípios éticos, morais e cívicos
caíram no esquecimento e temos a
pretensão de resgatá-los através do
projeto”, acrescentou o coordenador
do Moto Clube Bodes do Asfalto de
Curitiba, Juarez Cardoso.

Olimpíadas: Potências encolhem em Londres
Da Folhapress
SÃO PAULO

Nos dois últimos dias, as maiores potências
do esporte olímpico apresentaram suas delegações. Tanto China quanto EUA terão muito menos atletas na Olimpíada de Londres do
que tiveram em Pequim, há quatro anos.
A maior redução se verificou na delegação chinesa, o que seria natural considerando
que o país sediou os últimos Jogos. Entretanto, a queda no número de chineses classificados caiu tanto que é menor até do que a delegação que foi a Atenas-2004.
Somente 396 atletas chineses competirão em Londres. Em Pequim-2008, foram
639 e, há oito anos, 407. Nos próximos Jogos, por exemplo, a China não terá representantes masculinos em dois esportes coletivos - futebol e vôlei -, o que contribui

para reduzir em 30 atletas.
Apesar disso, dirigentes chineses continuam apostando numa enxurrada de pódios. Na
última Olimpíada, o país asiático desbancou
os EUA do topo do quadro de medalhas, sendo o país que mais conquistou ouros (51).
“Os atletas chineses devem estar suficientemente preparados para enfrentar desafios
[em Londres]. Lutaremos por cada ouro”, disse Liu Peng, ministro do Esporte do país.
“No quadro de medalhas, a China certamente ficará entre os dois melhores”, afirmou
Wei Jizhong, ex-secretário-geral do Comitê
Olímpico Chinês, ao “China Daily”.
Já os EUA, a outra superpotência olímpica,
enviarão 530 atletas ao Reino Unido, 66 a menos do que a equipe que foi a Pequim-2008.
Em compensação, os americanos celebraram
um feito. Pela primeira vez, a equipe dos EUA
terá mais mulheres (269) que homens (261).

Fifa e secretários estaduais
visitam Arena Castelão
FORTALEZA (CE)

O Seminário de Operações
de Estádios da Copa do Mundo
da Fifa Brasil 2014, realizado
em Fortaleza, continuou nesta
quarta-feira (11) com programação de uma visita externa,
reunindo diretores do Comitê
Organizador Local - COL/Fifa e
secretários estaduais da Copa.
A comitiva visitou as obras
do Estádio Governador Plácido Castelo, conhecido como
Castelão, o maior da região
Nordeste e o quarto maior
estádio do Brasil, com uma
capacidade superior a 60 mil

expectadores.
O secretário da Copa de
Fortaleza, Ferruccio Feitosa,
coordenou a reunião. “O Castelão está com 78% das obras
concluídas e a previsão de entrega totalmente concluído
será em dezembro deste ano,
pronto para a Copa das Confederações”, confirmou Feitosa.
O diretor do COL/Fifa, Fábio
Starling, acompanhou a visita e declarou que “é importante acompanhar cada passo das
obras e verificar pessoalmente que tudo está caminhando
dentro do previsto”.
O responsável pelos está-

Secretário Mário Celso fez parte da comitiva em visita ao Ceará

dios, contratado junto à Fifa,
Carlos de La Corte, também esteve presente, verificando cada
setor do estádio, principalmente nos espaços reservados
para a imprensa e deficientes.
O secretário estadual da
Copa no Paraná, Mario Celso Cunha, participou da visita ao estádio Castelão. “Pelo
que estamos acompanhando nas demais sedes, o Brasil
deixará um importante legado com as novas arenas multiuso. Além dos projetos de
mobilidade urbana, presentes em todas as cidades-sede”, concluiu Cunha.
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Corinthians
O Hamburgo anunciou a transferência do atacante peruano
Paolo Guerrero para o Corinthians. De acordo com o site
do clube alemão, o jogador
já viajou a São Paulo para ser
submetido a exames médicos
e concluir a negociação. “Os
dois times acertaram a transferência. É importante para Paolo jogar por um clube assim e
desejamos toda sorte a ele”,
disse o diretor esportivo do
Hamburgo, Frank Arnesen.
Riquelme
O Boca Juniors oficializou nesta quarta-feira (11), por meio
de seu site oficial, a saída do
meio-campista Riquelme. De
acordo com o site oficial do
clube, a saída de Riquelme foi
definida após uma reunião entre dirigentes e o representante
do jogador, Daniel Bolotnicoff,
que ratificou a decisão do meia
de deixar o time argentino.
HCR
A equipe Atacar/Unipar/Toledo/Volvo/Oi participa neste fim de semana da 2ª etapa
do 4º Campeonato Paranaense de Handebol em Cadeira de
Rodas. A competição acontece neste sábado (14), em Toledo, no Ginásio de Esportes
da Unipar, campus 2 (entrada
pela rua Dom Pedro II, Centro). As disputas serão entre
as cidades de Maringá, Cianorte, Francisco Beltrão, Pato
Branco, São Miguel do Iguaçu,
Quatro Pontes e Toledo.
Amador
Começa neste fim de semana
(14 e 15) o Campeonato Municipal de Futebol Amador em
Toledo. Os jogos da 1ª rodada são estes: Náutico x Ipiranga, Maracanã x São Paulo,
Comercial x Panorama, Coopagro xSantos e Colorado x
Penharol. Folga na rodada a
equipe da Socedema.
Financiamento
O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 400 milhões
para a construção do novo estádio do Corinthians, em Itaquera, zona leste da capital.
A arena será palco da partida
de abertura da Copa do Mundo de 2014 e receberá outros
cinco jogos do torneio, incluindo uma semifinal.
Eusébio
ex-jogador português Eusébio, 70, deixou hoje o hospital
da Luz, em Lisboa, onde estava internado desde o dia 28
de junho. Ele sofreu um AVC
(acidente vascular cerebral).
Ele passou mal durante a Eurocopa, quando acompanhou
a seleção lusa. Nascido em
Moçambique - antiga colônia
portuguesa-, Eusébio foi campeão europeu em 1962 pelo
Benfica, artilheiro da Copa do
Mundo-1966, na Inglaterra, e
eleito o melhor jogador europeu em 1965. Fez 733 gols em
745 partidas durante a carreira profissional.
Bellucci
O brasileiro busca sexta-feira,
por volta das 8h30, uma vaga
nas quartas de final do Torneio
de Stuttgart contra o australiano Bernard Tomic, 19, terceiro cabeça de chave do evento
alemão, disputado no saibro.
“Tomic é perigoso, tem todos
os golpes”, declarou Thomaz
Bellucci (64º do mundo), que
vai enfrentar o australiano pela
primeira vez na carreira.
F-1
Depois de passar por duas cirurgias após o acidente que lhe
fez perder a visão do olho direito na semana passada, Maria de Villota, piloto reserva da
Marussia, saiu do coma na Inglaterra. Segundo a equipe, ela
conversou com a família e deixou a unidade de terapia intensiva do hospital em que está
internada. Ainda não se sabe
quando Maria será liberada.

