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JOGOS MUNDIAIS MILITARES
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De olho no alto rendimento
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Com menor contingente de atletas na delegação brasileira, Aeronáutica caminha para mudança de
legislação que permita ingresso de atletas olímpicos em suas fileiras de olho nos Jogos do Rio em 2016
Fábio Juppa
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rimeira atleta do
país a garantir vaga em modalidade individual para as Olimpíadas
de Londres, a Major Ana Luíza Ferrão, da Pistola Esporte 25m, integra um contingente minoritário na delegação brasileira nos
Jogos Mundiais Militares: a de
competidores da Aeronáutica.
Este panorama, porém, tende
a mudar nos próximos anos.
Disposta a aumentar sua contribuição ao esporte, com vistas aos Jogos do Rio, em 2016,
a Aeronáutica está revendo a
legislação interna que, hoje, é
bastante limitante quanto à
admissão de quadros temporários, ao contrário do que
acontece com Exército e Marinha, que incorporaram vários
atletas de alto rendimento.
— Já estamos analisando
mudanças para nos adaptarmos ao projeto olímpico —
disse o coronel-aviador Daniel
Vasconcelos, vice-presidente
da Comissão Desportiva da
Aeronáutica (CDA). — Para
que possamos seguir o exemplo, temos que mudar a lei para admitir graduados. A intenção é trazer atletas olímpicos
para a caserna, pois eles nos
ensinam com suas metodologias de trabalho.
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A ESTRUTURA com a pira já está montada na arquibancada atrás de um dos gols do Engenhão. Pelé será o responsável por acendê-la na festa de abertura, no próximo sábado
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Vila Azul é inaugurada
O aumento nos quadros
temporários de efetivos militares no Brasil segue regras rígidas previstas na legislação e
sua eventual aprovação tem
de ser submetida ao Congresso Nacional como lei ordinária. Exército e Marinha levam
vantagem sobre a Aeronáutica, uma vez que preveem a admissão em patentes inferiores,
como sargentos e marinheiros. Na Força Aérea Brasileira
(FAB), só oficiais podem ingressar em suas fileiras como
temporários, sempre em áreas
que não são supridas pelos
militares de carreira. O problema, no caso, é que, para se tornar oficial, é necessário ter
curso superior, exigência que
acaba reduzindo o espectro de
atletas candidatos. Em países
como os Estados Unidos, onde
a universidade é a base da política esportiva, a questão seria minimizada.
— Sem sombra de dúvida,
em competições entre as forças armadas, a Aeronáutica leva desvantagem — afirma o
Coronel Carlos Chagas, da Assessoria de Comunicação da
Comissão Desportiva Militar
Brasileira (CDMA). — Para entrar ali, ter o terceiro grau é
uma exigência.
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Genílson Araújo

MILITARES DESCERRAM a placa de inauguração da Vila Azul

VISÃO GERAL da Vila: são 67 blocos e um total de 402 apartamentos

Dos 268 membros da delegação brasileira — 159 homens e 109 mulheres —, apenas 10% são da Aeronáutica,
todos militares de carreira, como major Ana Luíza Ferrão e o
tenente-coronel Júlio Almeida,
outro atirador de nível olímpico. O Exército, que admitiu
atletas como sargentos técni-

na área de treinamento militar,
os “milicos de ocasião” podem
receber até R$ 1,5 mil.
Os atletas de alto rendimento que se tornaram militares
para os Jogos Mundiais podem ocupar os novos quadros
por um prazo de até oito anos.
Depois, devem se desligar, evitando adquirir estabilidade no

cos temporários com um soldo que pode chegar a R$ 2,8
mil, tem 50% da equipe. Os
40% restantes são da Marinha,
que incorporaram gente como
Isabel Swan, medalha de bronze na classe 470 do iatismo
nas Olimpíadas de Pequim.
Como marinheiros, ou praças
de 2 a- Classe da Reserva (RM2)

serviço público. Além de poderem se dedicar integralmente à atividade que desempenham, têm a vantagem de usufruir as dependências militares. De olho no seu projeto
olímpico, ontem a Aeronáutica
reinaugurou o ginásio Brigadeiro Eduardo Gomes, no
Campus da Universidade da

Força Aérea (Unifa), palco das
competições de judô até o
próximo dia 24.
— Estamos pavimentando
uma nova fase do desporto militar, rumo a 2016, e inseridos
no contexto de preparação de
atletas. Nosso Campus atende
aos pré-requisitos — afirmou
o diretor da Unifa, Major Brigadeiro do Ar Stefan Grazca.
A Vila Azul, em Deodoro,
também foi aberta aos atletas
ontem. São 67 blocos com seis
apartamentos de 111 metros
quadrados, além de centro de
imprensa, sala de internet e
postos de conveniência. Ao todo, 2.412 atletas e voluntários
ficarão hospedados no complexo, cujos apartamentos, ao
fim dos Jogos, serão herdados
por militares da Aeronáutica.
— Temos déficit de moradia
para mais de mil graduados e
400 oficiais. Esses apartamentos vão nos ajudar — disse o
comandante geral da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar
Juniti Saito. ■

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 12 julho 2011, Esportes, p. 6.
Janek Skarzynski/AFP/10-7-2011

Agora, é pensar nas Olimpíadas
Para conquistar este ano a vaga em Londres-2012, seleção precisa
vencer no continente e estar entre as três melhores da Copa do Mundo
Victor Costa
victor.costa@oglobo.com.br

MURILO CORTA em cima do bloqueio russo, na final da Liga Mundial

● Se a conquista do decacampeonato da Liga Mundial de
Vôlei não aconteceu, a seleção
brasileira masculina agora
busca garantir vaga, ainda nesta temporada, nas Olimpíadas
de Londres-2012. Para isso,
precisa estar entre as três primeiras colocadas na Copa do
Mundo, no Japão, de 20 de novembro a 4 de dezembro. Mas,
para participar do torneio,
tem que vencer o Campeonato

Sul-Americano, que acontecerá de 19 a 25 de setembro, em
Manaus. Até agora, apenas o
país sede tem vaga assegurada
nas Olimpíadas.
Caso o Brasil não alcance o
objetivo, as últimas oportunidades serão os Pré-Olímpicos,
que acontecerão meses antes
das Olimpíadas. Uma vaga é
destinada a competições de
nível continental. E a chance
final é disputada entre todos
os países não classificados.
Apenas os campeões de cada
torneio garantem vaga.

Cauteloso, o capitão Giba
acredita que é preciso pensar
em cada competição por vez.
Já o ponta Murilo sonha com
revanche contra os russos, algozes brasileiros na Liga.
— Nossa competição mais
importante em 2011 é a Copa
do Mundo. Queremos garantir
logo a vaga em Londres e vamos retomar o trabalho, pensando nisso. Espero reencontrar a Rússia na final, no Japão
— disse ao site da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).
Após perder pela primeira

vez a Liga fora do Brasil, o técnico Bernardinho acredita que
a derrota diminua a pressão
sobre a seleção:
— Carregamos, por muito
tempo, o rótulo de melhor time do mundo. O título da Rússia pode aliviar este peso.
O Brasil já conquistou a medalha de ouro das Olimpíadas
em duas oportunidades. A primeira foi nos Jogos de Barcelona (Espanha), em 1992, e a
outra, nos de Atenas (Grécia),
em 2004. Os Estados Unidos
são os atuais campeões. ■

