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Vôlei

Astros garantem bom
público nas Superligas
ALEXANDRE ARRUDA/CBV–3/2/2011

FORÇA EM QUADRA

27

equipes

disputaram a edição
2010/2011 da Superliga
de Vôlei: 12 times femininos
e 15 times
masculinos

20

jogadores dentre
os 25 pré-convocados pelo
técnico Bernardinho para a
Liga Mundial atuam no País.
Entre as 14 mulheres vicecampeãs do Mundial do
Japão, em 2010, apenas
Fernanda Garay joga fora do
Brasil – ela defende o NEC,
do Japão

Estrela. Melhor jogador do mundo, o ponta Murilo é destaque do Sesi, que decide a Superliga no domingo com o Sada Cruzeiro

Com grandes nomes,
esporte se torna uma da
das principais atrações
no País e segura
os patrocinadores
Amanda Romanelli

Ginásios com bom público e
com a presença de astros do vôlei mundial têm feito da Superliga, o Campeonato Brasileiro de
clubes de vôlei, uma das principais atrações do esporte nacional. Na reta final dos torneios feminino e masculino sobra emoção nas quadras. E há a sensação
de que a insegurança de investimentos na vitoriosa modalidade
está um pouco mais distante.
Há dois anos, Osasco perdia o
patrocínio do Bradesco. A equipe da Unisul, de Santa Catarina,
também fechava suas portas.
Participantes daqueles projetos
conseguiram dar a volta por cima e apostam que, agora, estão
em parcerias duradouras.
“Normalmente, o patrocínio é
algo passional, baseado apenas
em resultados. Mas agora estamos com um parceiro que está

apostando na modalidade”, diz
o técnico Luizomar de Moura,
que continua no Osasco e foi um
dos agentes para a entrada da
Nestlé naequipe. O apoioda empresa, iniciado em 2009 com a
marca Sollys, rendeu o título da
última Superliga e já foi renovado. “O sonho agora é manter
duas categorias de base junto
com o adulto.”
Ex-diretoretécnicoda extinta
Unisul, Giovane não tem do que
reclamar. Encontrou acolhida
no Sesi e decidirá, no domingo, o
título da Superliga com o Sada
Cruzeiro. Animado com a estruturaque possui no time paulistano, o bicampeão olímpico atesta
a melhora de condições no vôlei
nacional. “As coisas melhoraram, mas ainda há muito o que se
fazer. Seria ótimo que todas as
equipestivessemamesmaestrutura que nós e isso ainda não é
uma realidade.”
Há um ano, São Caetano e Brasil Vôlei Clube, de São Bernardo
(ex-Banespa), também perderam seus patrocínios, mas os times conseguiram apoio de suas
cidadesenãoforamextintos.Pelo menos por enquanto, não há
boatos de que equipes acabem

Primeiro jogo da
semifinal feminina
será amanhã
● O primeiro jogo das semifinais

da Superliga Feminina, entre
Sollys/Osasco e Vôlei Futuro, será amanhã, às 17 horas, no Ginásio José Liberatti, em Osasco. Os
próximos jogos da série melhor
de três continuam nas mesmas
datas. A segunda partida será
sábado, às 10 horas, em Araçatuba. Caso seja necessário, o terceiro jogo ocorrerá no dia 26 (terçafeira), às 20h30, em Osasco.
Nos bastidores, a TV Globo

ao fim da atual edição. A Sky, é
verdade, deixou o time masculinodoPinheirosrumoaFlorianópolis. Mas a equipe paulistana
prometeque terá novoapoiador.
Estrelas. O processo de repa-

triamento continua em marcha.
O Vôlei Futuro investiu na contratação do levantador Ricardinho, que estava na Itália, e da

pressionava pela rápida remarcação do duelo, adiado devido ao
acidente sofrido pela delegação
do time de Araçatuba. A oposto
Joycinha reclamou da falta de
bom senso das entidades.
O técnico do Osasco, Luizomar
Moura, afirmou que conversou
com William Carvalho, treinador
rival, para que os clubes chegassem a um consenso. “A quartafeira foi considerada ideal para
que a estrutura da Superliga não
fosse prejudicada”, disse Luizomar. O Estado tentou contato com
William Carvalho, mas a diretoria
do Vôlei Futuro proibiu atletas e
comissão técnica de concederem entrevistas. / A.R.

ponta Paula Pequeno. Sesi e Sada Cruzeiro trouxeram o oposto
Wallace e o levantador William
da Argentina.
Dos 28 atletas que disputaram
os Mundiais de 2010, 23 atuam
em equipes brasileiras. Não à
toa, a presença de torcedores
nos ginásios tem sido satisfatória. A média de público chega à
casa dos 1.500 espectadores.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 19 abr. 2011, Esportes, p. E3.

da equipe de Araçatuba, ocorrido a poucos metros do Ginásio
JoséLiberatti,emOsasco,naterça-feira passada. Stacy sofreu
umtraumatismocranioencefálico e está internada desde o dia
do acidente. Outras jogadoras se
machucaram,comoameioderede Fabiana e a oposto Joycinha.

De acordo com comunicado
divulgado pelo Vôlei Futuro,
Stacy andou pelos corredores do
hospitalontempelamanhã,auxiliada por alguns enfermeiros.
Foi a primeira vez que a atleta
deixou o leito após o acidente.
Ainda segundo o clube, a americana já se alimenta sozinha desde domingo.
Airmãeamãedajogadorachegaram ao Brasil no sábado. No
mesmodia,o Sírio-Libanês recebeu autorização para divulgar o
primeiroboletimmédicodaatle-

taeconvocou umaentrevista coletiva para falar sobre o quadro
clínico.
Na ocasião, o neurocirurgião
Manoel Jacobsen afirmou que
ainda não pode garantir que
Stacy, de 33 anos, voltará a jogar
vôlei. Atestou, porém, a boa evolução clínica da paciente e aparente ausência de sequelas.
O Vôlei Futuro garantiu que
toda a recuperação da americanaserárealizadanoBrasil.Ajogadora deve ser transferida para
um quarto ainda nesta semana.
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Boston tenta ampliar
vantagem sobre Knicks

Stacy já caminha e
se alimenta sem ajuda
Uma semana após o acidente
com a delegação do time feminino do Vôlei Futuro, a líbero americana Stacy Sykora apresenta
boa evolução, embora continue
internada na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.
A jogadora foi a vítima mais
grave do tombamento do ônibus

Jogo Rápido
CAMPEONATO ITALIANO

Alexandre Pato desfalca Em Barcelona, Bellucci
o Milan por três semanas perde 4º jogo seguido
ANTONIO CALANNI/AP

O Milan anunciou ontem que
Alexandre Pato sofreu distensão na coxa direita e vai desfalcar o time, que tem 6 pontos de
diferença para o Napoli na liderança do Campeonato Italiano,
por até três semanas. O atacante deixou o campo aos 40 minutos de jogo, sábado, na vitória
sobre a Sampdoria (3 a 0).

Thomaz Bellucci tinha tudo para enfrentar Rafael Nadal na 2ª
rodada de Barcelona, mas parou na véspera. Perdeu para Santiago Giraldo (7/5 e 6/3) após ter
dois set points na primeira parcial. É sua quarta derrota seguida, a terceira em estreias.
ANDREU DALMAU/EFE

segundos é a diferença que
Geoffrey Mutai obteve na Maratona de Boston. Mas o tempo de
2h03min02 não é recorde mundial,
pois a prova não obedece a critérios da Federação Internacional.

1a0

foi o placar da vitória do Villarreal
sobre Zaragoza, ontem, pelo Espanhol. O gol de Rossi coloca o time
muito perto da vaga na Copa dos
Campeões – livrou 9 pontos do Athletic Bilbao. Hoje, pelo Inglês, tem
Newcastle x Manchester United.

Depois de belo duelo no domingo, decidido nos segundos finais – 87 a 85 para o Boston
(com uma cesta de três de Ray
Allen, na foto) – os Celtics tentam ampliar vantagem sobre o
New York Knicks nos playoffs
da NBA. Também hoje: Orlando x Atlanta e Dallas x Portland.
AFP
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