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Duas missões e uma só tropa
Datas quase coincidentes entre Mundial e Jogos Militares geram expectativa entre nadadores das Forças
Armadas com índice. Na final dos 100m livre, Bruno Fratus desbanca Cesar Cielo e garante vaga em Xangai

Ary Cunha

S
ão duas missões es-
tratégicas subse-
quentes, em territó-
rios bem distantes,
e uma única tropa
para executá-las a
contento. Para um
grupo de sargentos
do Exército e mari-

nheiros navais, as datas quase
coincidentes da natação nos
Jogos Mundiais Militares, no
Rio, e no Mundial de Xangai
geram enorme expectativa.
Amanhã ou terça-feira, a ques-
tão enfim será decidida, com o
anúncio dos 20 nomes, entre
37 sargentos, soldados e mari-
nheiros, que representarão o
Brasil na maior competição
entre atletas de Forças Arma-
das do planeta.

As provas de natação dos
Jogos Mundiais Mil i tares
acontecem de 16 a 20 de julho,
no Parque Aquático Maria
Lenk, enquanto o Mundial de
Xangai vai de 24 a 30 do mes-
mo mês. Após muitas conver-
sas entre o comitê organiza-
dor dos Jogos e a Confedera-
ção Brasileira de Desportos
Aquáticos (CBDA), ficou deci-
dido que os atletas que obti-
vessem o índice para o Mun-
dial — e a última tentativa é no
Troféu Maria Lenk, que termi-
na hoje, no Parque Aquático
Júlio de Lamare — teriam o di-
reito de optar por uma compe-
tição ou ambas. Mas a demora
de se chegar a um consenso le-
vou Kaio Márcio a se desligar
das Forças Armadas.

— Quando desisti ainda não
estava resolvido que os atle-

tas com índice poderiam optar
por uma das competições.
Preferi não arriscar — disse.

Com índice nos 50m e nos
100m costas, a sargento Fabío-
la Molina acha que dá para dis-
putar bem os dois torneios.

— Quero participar das
duas provas. Não nado no pri-
meiro dia do Mundial, a adap-
tação é menos dura. A gente
descansa no avião.

“Não esperava fazer isso”
Enquanto os atletas milita-

res esperam a decisão, o “ge-
neral” da natação brasileira
decepcionou ontem de ma-
nhã, nos 100m livre. Cesar Cie-
lo foi superado por Bruno Fra-
tus, que venceu a final com
48s72, alcançando índice para
o Mundial de Xangai. Cielo,
que dominava a prova até os
75m, fez 49s03. Fratus ficou
em êxtase após a prova.

— Eu não esperava fazer is-
so. Está muito além do que es-
perava — vibrou.

Cielo tentou se justificar:
— Não me raspei e não des-

cansei. É o preço que estou pa-
gando por estar mais pesado
que os outros. Esse final de
prova foi bem doído.

O campeão olímpico e mun-
dial dos 50m livre voltou a cair
na piscina duas vezes: a pri-
meira na semifinal dos 50m
borboleta, na qual terminou
em primeiro das duas séries, e
na f ina l do revezamento
4x100m livre. Fez novo duelo
com Fratus, com ambos encer-
rando a prova, e levou a me-
lhor. O Flamengo venceu com
3m17s11, com o Pinheiros em
segundo (3m17s31). ■

Alexandre Cassiano

BRUNO FRATUS (à esquerda) deixa a piscina radiante, após a surpreendente vitória nas finais dos 100m livre, à frente de um cabisbaixo Cielo
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Bellucci empolga mas
Djokovic vence, de virada
Brasileiro ganha primeiro set, mas dores o
derrubam e sérvio faz final com Nadal em Madri

● MADRI. Enquanto o corpo re-
sistiu, Thomaz Bellucci fez
uma partida brilhante. Mas o
cansaço e as dores na virilha
esquerda, a partir do segundo
set, adiaram o sonho de um
brasileiro novamente decidin-
do um dos principais títulos
da temporada da ATP — a úl-
tima vez foi com Gustavo
Kuerten, em 2003, no Masters
1.000 de Indian Wells. Ontem à
tarde, ele venceu com autori-
dade o primeiro set contra o
número 3 do mundo, o sérvio
Novak Djokovic, mas acabou
sendo minado pela própria
condição física e permitiu a vi-
rada do rival, que ganhou por
4/6, 6/4 e 6/1, em 2h09m de
disputa.

Com a vitória de ontem, Djo-
kovic chegou a 31 partidas in-
victo na temporada (o recorde
é do americano John McEnroe,
com 42 vitória, em 1984). Hoje,

às 13h30m, de Brasília, ele en-
frentará ninguém menos do
que o espanhol Rafael Nadal,
número um do mundo, e que
ontem derrotou o suíço Roger
Federer (5/7, 6/1 e 6/3). Nadal
tenta o bicampeonato.

A empolgante exibição de
Bellucci, que já eliminara dois
top 10 do torneio — o britâni-
co Andy Murray (4) e o tcheco
Tomas Berdych (7) — mere-
ceu elogios do maior tenista
brasileiro de todos os tempos.
Desde o início do ano, Bellucci
é treinado por Larri Passos,
ex-técnico de Guga. Pelo Twit-
ter, Kuerten enalteceu Belluc-
ci: “O jogo foi no detalhe, mas
a campanha do Thomaz e seu
jogo são incontestáveis!!! Para-
béns, Bellucci e Larrizão”.

Com a boa campanha em
Madri, o paulista, de 25 anos,
deve passar da 36a- para a 22a-

posição no ranking. ■

LONDRES E ISTAMBUL

● Categoria mais tradicional
dos esportes a motor, a Fór-
mula-1 — cujo Mundial tem
hoje o quarto GP, na Turquia,
às 9h de Brasília, é alvo de bi-
lionária disputa, segundo o
jornal inglês “Financial Times”.
A News Corporation ou News
Corp. — conglomerado de mí-
dia do australiano Rupert Mur-
doch — e a investidora Exor —
da Família Agnelli, dona da Fiat
e da Ferrari — estariam que-
rendo adquirir a F-1.

Vettel faz sua quarta pole
Criada em 1950, há 61 anos, a

F-1 pertence, desde 2005, ao gru-
po de capitais CVC, e quem a ad-
ministra é Bernie Ecclestone.
Outro interessado seria Carlos
Slim Helú, magnata mexicano
das telecomunicações, homem
mais rico do planeta, com US$
74 bilhões. Murdoch só entraria
em parceria com a América Mó-
vil, de Slim. A News Corp já in-
veste no futebol americano, na
liga inglesa e no críquete da Ín-
dia. Proprietário da F-1, o CVC
pagou US$ 1,7 bilhão aos bancos
que a controlavam. Já as equi-
pes estão abertas à News Corp.

No treino classificatório para
o GP da Turquia, ontem, Sebas-
tian Vettel, usando um capace-
te com um olho turco, símbolo
contra o mau-olhado, na parte
superior, conquistou a quarta
pole position na temporada,
com o tempo de 1m25s049. O

alemão se mostrou totalmente
recuperado do acidente no pri-
meiro treino livre de sexta-fei-
ra, do qual ele saiu ileso, mas
seu carro foi destruído.

Quatro décimos atrás, o
australiano Mark Webber fez
1m25s454 e garantiu a primei-
ra dobradinha da RBR no ano.
Entre os brasileiros, Felipe
Massa não completou sua vol-
ta e larga em décimo; já Ru-
bens Barrichello foi o 11o-

Grid: 1. Sebastian Vettel
(RBR), 1m25s049; 2. Mark Web-
ber (RBR), 1m25s454; 3. Nico

Rosberg (Mercedes), 1m25s574;
4. Lewis Hamilton (McLaren),
1m25s595; 5. Fernando Alonso
(Ferrari), 1m25s851; 6. Jenson
Button (McLaren), 1m25s982; 7.
Vi t a ly Pe t rov (Renau l t ) ,
1m26s296; 8. Michael Schuma-
cher (Mercedes), 1m26s646; 9.
N ick Heid fe ld (Renaul t ) ,
1m26s659; 10. Felipe Massa (Fer-
rari), sem tempo; 11. Rubens
B a r r i c h e l l o ( Wi l l i a m s ) ,
1m26s764; 12. Adrian Sutil (For-
ce India), 1m27s027; 13. Paul di
Resta (Force India), 1m27s145;
14. Pastor Maldonado (Wil-

liams), 1m27s236; 15. Sergio Pé-
rez (Sauber), 1m27s244; 16. Se-
bastien Buemi (STR), 1m27s255;
17. Jaime Alguersuari (STR),
1m27s572; 18. Heikki Kovalainen
(Lotus), 1m28s780; 19. Jarno
Trulli (Lotus), 1m29s673; 20. Je-
rome D’Ambrosio (Marussia),
1m30s445; 21. Vitantonio Liuzzi
(HRT), 1m30s692; 22. Timo Glo-
ck (Marussia), 1m30s813; 23. Na-
ra in Kar th ikeyan (HRT) ,
1m31s564; 24. Kamui Kobayashi
(Sauber), sem tempo. ■

TRANSMISSÃO: Rede Globo.

FÓRMULA-1

Bilionários querem a marca
Murdoch, Agnelli e Slim estariam interessados em adquirir as
propriedades da categoria mais importante dos esportes a motor

Murad Sezer/Reuters

SEBASTIAN VETTEL: alemão larga na frente no GP da Turquia

Flaprecisa
vencerFranca
● Após perder em casa
para o Vivo/Franca por 73
a 69, anteontem, o
Flamengo terá de ganhar
do rival hoje, em Franca,
às 18h, pela semifinal do
NBB, para empatar a série.

BASQUETE

Star ficaforados
JogosRio-2016
● A Federação
Internacional de Vela
excluiu dos Jogos Rio-2016
a classe Star, na qual
competem os campeões
olímpicos Torben Grael e
Robert Scheidt.

IATISMO

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 8 maio. 2011, Esportes, p. 5.




