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PRETO/BRANCO

ALTO RENDIMENTO

Acompanhe
todos os lances de
Atlético-GO x
Flamengo a partir
das 17h

CLIQUE TEMPO REAL

Também às 17h
acompanhe os
lances de Botafogo
x Internacional, no
Engenhão

CLIQUE TEMPO REAL 2

Siga todos os
lances de
Figueirense x
Fluminense a partir
das 19h

CLIQUE TEMPO REAL 3NA INTERNET
oglobo.com.br/esportes

Siga a gente no Twitter:
www.twitter.com/OGlobo_Esportes

As melhores
imagens do duelo
entre Vasco e
Avaí em São
Januário

CLIQUE FOTOGALERIA

Hora de aperfeiçoar campeões
Pão de Açúcar investe R$ 4 milhões em
núcleo com o foco em atletas de alto nível

Jorge Luiz Rodrigues
jorgelr@oglobo.com.br

A
paixonado pela
prática esportiva,
o empresário Abi-
l io Din iz , de 74
anos, faz mais do
que manter uma
rotina de exercí-
cios, que inclui até
p a r t i d a s d e

squash. Presidente do Conse-
lho de Administração do Gru-
po Pão de Açúcar, ele é um dos
maiores apoiadores do movi-
mento olímpico no país. O Pão
de Açúcar Esporte Clube — re-
batizado de Audax — investe
do atletismo ao futebol, for-
mando atletas e patrocinando
nomes como a campeã mun-
dial de salto com vara Fabiana
Murer e o bicampeão da Mara-
tona de Nova York Marílson
Gomes dos Santos. Na próxima
segunda-feira, Abilio lançará o
Núcleo de Alto Rendimento
(NAR). Com investimento ini-
cial de R$ 4 milhões, o núcleo
tem um conjunto de equipa-
mentos importados da Austrá-
lia e da Finlândia, com objetivo
de ajudar o Comitê Olímpico
Brasileiro (COB) e as confede-
rações a estudar e melhorar o
desempenho de atletas de eli-
te. “Queremos ajudar o Brasil a
ganhar mais medalhas", resu-
miu Abilio, sexta-feira passada,
por telefone, de São Paulo.

O PROJETO
“O NAR é uma parceria técni-

co/científica, com prestação de
serviços gratuita a atletas e
confederações indicadas pelo
COB. Já firmamos uma parceria
com o COB. O núcleo vale para
qualquer tipo de esporte: vôlei,
tênis... Mas queremos atletas
com resultados expressivos”.

FUNCIONAMENTO
“O NAR é uma inovação nas

práticas de avaliação e desen-

volvimento dos atletas de elite
e formação de profissionais do
esporte. Fica em um terreno
de 10.000 m², no bairro do Mo-
rumbi, aqui em São Paulo.
Conta com uma estrutura iné-
dita e profissionais especiali-
zados que irão atuar no supor-
te científico do diagnóstico de
desempenho e prescrição de
treinamento específico com
vistas à melhoria contínua de
desempenho de atletas e equi-
pes brasileiras. Para isso, o
núcleo conta com os mais
avançados recursos tecnológi-
cos do mundo, como uma es-
teira capaz de atingir a veloci-
dade de 45 km/h, ginásio po-
liesportivo oficial, estrutura
para atletismo, equipamentos
exclusivos para o treinamento
da potencia muscular e labo-
ratório de ultima geração”.

INVESTIMENTO
“O investimento inicial é de

R$ 4 milhões”.

SELEÇÃO DE ATLETAS
“A seleção parte da avalia-

ção de atletas com resultados
expressivos em suas modalida-
des e vinculados a confedera-
ções ou clubes profissionais”.

PIONEIRO NO BRASIL
“Só o Barcelona tem algo pa-

recido, na Espanha. Na Ingla-
terra, temos conhecimento de
que Manchester United, Arse-
nal e Chelsea também fazem al-
go parecido com esse projeto.
No Brasil, não há nada como o
NAR; alguns centros de treina-
mento e desenvolvimento pa-
recidos com o núcleo são man-
tidos pelo poder público.”

POR QUE FAZER?
“Há pouco mais de 5 anos,

contratei um rapaz (Irineu Lo-
turco, hoje diretor técnico do
NAR) para estudar, estudar e
estudar. Queria que ele bus-
casse as melhores práticas pa-

ra melhorar a qualidade de vi-
da das pessoas, e até a vida
dos atletas veteranos”.

CIÚME?
"Pode até existir algum ciú-

me de alguma parte, achando
que o Grupo Pão de Açúcar
quer aparecer, mas nosso ob-
jetivo é oferecer um serviço de
alta qualidade. Posso assegu-
rar que não há algo semelhan-
te no país. É claro que o ciúme
existe. Mas a primeira cultura
do Grupo Pão de Açúcar é a
humildade. O Irineu é muito
bem informado, sabe ouvir e
escutar opiniões. Aposto no
sucesso do projeto”.

RIO-2016
“Teremos diagnósticos,

prescrição e execução dos tra-
balhos para que os resultados
ocorram nos Jogos Rio-2016,
mas nada impede que o traba-
lho já dê resultado em Londres-
2012. O técnico da Fabiana Mu-
rer (Elson Miranda) é totalmen-
te aberto. Sabe que há uma
quantidade enorme de coisas
que podem ser melhoradas.
Ela é menos veloz do que a Isin-
bayeva, mas tem outras quali-
dades. Veja o Usain Bolt. Pode-
se dizer de um grande atleta
que quanto mais ele treina,
mais sorte ele tem. Mas a outra
forma de evoluir é colocar em
prática a investigação sobre a
maneira como ele corre, a ex-
plosão, a aceleração, a desace-
leração. É isso que o NAR vai
fazer com os grandes atletas”.

NÚMERO DE ATLETAS
“Ainda não sabemos quantos

iremos atender. Queremos tra-
balhar com a elite. Queremos
ajudar o Brasil a ter mais cam-
peões. O COB e as confedera-
ções vão nos indicar. Estamos
fazendo inúmeros contatos. No
tênis, por exemplo, o Guga é
um entusiasta de estudos nesse
sentido. O vôlei, também”. ■ABILIO DINIZ: “O núcleo vale para qualquer esporte, mas queremos atletas com resultados expressivos”

Divulgação/GPA

Sanny Bertoldo
sanny@oglobo.com.br

● Festa espanhola numa final
de Rio Champions que valeu
pelo espetáculo. Num clima de
rivalidade, mas também com
muita irreverência, Carlos
Moyá e Goran Ivanisevic fize-
ram a decisão do torneio, on-
tem à noite, no Maracanãzinho.
Melhor para o espanhol, que
venceu por 2 a 1, com 6/7 (5),
6/4 e 10/6 (super tie-break).

— Estou muito contente de
vir o Rio, nesse torneio bonito
de se jogar. Teve um pouco de
show para o público aprovei-
tar. Mas é claro que todo mun-
do quer ganhar e fico feliz de
ter conquistado o título — vi-
brou Carlos Moyá.

Quinto confronto
Já Ivanisevic se mostrou fe-

liz por exibir a velha força de
seus saques.

— A quadra estava muito rá-
pida e a tecnologia das raque-
tes de hoje torna a bola ainda
mais rápida. Como meu braço
continua forte aos 40 anos,
deu para sacar bem — brincou
Ivanisevic. — Tentamos nosso
melhor e o importante é que
todos puderam curtir o espe-
táculo. É minha primeira vez
no Brasil e espero voltar ou-
tras vezes.

Foi o quinto confronto entre

os dois ex-tenistas. Como pro-
fissionais. Moyá ganhou qua-
tro e Ivanisevic, um. A vitória
do croata aconteceu justa-
mente no torneio de Wimble-
don em 2001, único Grand
Slam que conquistou na car-
reira. Na ocasião, Ivanisevic
venceu o espanhol por 3 a 1.

Na decisão de ontem, o
croata começou mostrando
sua conhecida potência de sa-
que, com dois aces para con-
firmar o primeiro serviço.

Moyá, por sua vez, mostra-

va seu bom repertório de joga-
das e, obviamente, os cinco
anos a menos de idade (35
contra 40) pesavam a seu fa-
vor na decisão.

Quando o espanhol teve a
chance de quebra, no quinto
game, Ivanisevic tirou três
aces da cartola e confirmou
seu serviço.

Depois de boas trocas, num
clima de treino e brincadeiras,
os dois resolveram jogar forte
e Ivanisevic, com um ace, fe-
chou com 7/6 (5).

No segundo set, os dois de-
ram espetáculo para o públi-
co, sem deixar de lado a irre-
verência, com trocas de bola
na rede que lembravam um jo-
go de frescobol. Num erro de
devolução do rival, o espanhol
venceu o segundo set: 6/4.

O jogo foi para o super tie-
break. E foi a vez de Moyá di-
ficultar a devolução do croata
com seus saques. Numa bola
de fundo errada do rival, Moyá
fechou em 10/6 e garantiu o tí-
tulo do Rio Champions. ■

TÊNIS

Moyá conquista o Rio Champions
Espanhol derrota croata Goran Ivanisevic no super tie-break, numa
final em clima de festa e irreverência, ontem à noite, no Maracanãzinho

Cezar Loureiro

MOYÁ (À esquerda) e Ivanisevic brincam na rede, com a bola cai na quadra do croata: irreverência

BASQUETE

Leandrinho comanda Fla
sob olhares de Magnano
● Sentado numa das cadeiras
logo atrás do banco de reser-
vas do Flamengo, o técnico da
seleção brasileira de basque-
te, o argentino Rubén Magna-
no, viu seu compatriota Gon-
zalo García perder a compos-
tura e esbravejar contra a apa-
tia de seu time nos primeiros
minutos da estreia rubro-ne-
gra no Novo Basquete Brasil
(NBB). Bastou Leandrinho
despertar e mostrar um pouco
do seu repertório para o Fla-
mengo espantar a zebra e,
mesmo com dificuldades, der-
rotar o Paulistano por 88 a 78
ontem, no Tijuca
Tênis Clube. Na
preliminar, o Ti-
juca foi derrota-
do pelo Pinhei-
ros por 104 a 71.

Ainda sonhan-
do com um lugar
na equipe que
vai disputar os
Jogos de Lon-
dres-2012, Lean-
dr inho — que
defende o rubro-
negro até o fim
da greve da NBA,
quando terá de
se apresentar ao
Toronto Raptors
— admitiu que a
presença do trei-
nador no ginásio
foi uma motiva-
ção a mais, não
apenas para ele,
mas para toda a
equipe:

— É muito bom saber que o
Magnano está aqui. Nunca dei-
xei de ir para a seleção por
não querer. No Pré-Olímpico,
tive problemas de saúde.

Cestinha ontem, com 26
pontos, Leandrinho disse que
sentiu dificuldades com o esti-
lo de jogo no NBB.

— Esperava que a arbitra-
gem apitasse mais faltas. Há
muito contato de mãos aqui e
estou me habituando — disse
ele, que volta à quadra com o
Flamengo amanhã, às 21h,
contra o Pinheiros, novamen-
te no Tijuca. ■

Felipe Hanower

LEANDRINHO conduz a bola na estreia do Fla
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 20 nov. 2011, Esportes, p. 7.




