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“É um tiro de
canhão que precisa
muita pontaria
porque é um esporte
tradicional”

1º lugar
foi a posição dos brasileiros Ro-
bert Scheidt e Bruno Prada na
competição da classe Star do
Troféu Princesa Sofia, em Pal-
ma de Maiorca, na Espanha.

4 a 1 foi
o placar da goleada do União
Barbarense sobre o Atlético So-
rocaba, na abertura do Grupo 2
do quadrangular decisivo da Sé-
rie A2 do Paulista. À noite, o visi-
tante Audax bateu a Ferroviária:
2 a 1. E, pelo Grupo 3, o Noroes-
te venceu o São Bernardo: 1 a 0.

TREINADOR E JOGADOR

Será julgado terça-feira, pelo
Tribunal de Justiça Desportiva
(TJD) de Sergipe, o caso do gan-
dula que impediu o gol do Sergi-
pe sobre o Guarany, no Estádio
Caio Feitosa. O gandula pode
pagar multa de até R$ 100 mil.

A cidade de Manchester ficará
de olho em dois jogos hoje. O
líder United (76 pontos) recebe
o Queens Park Rangers e o City
(71) visita o Arsenal – o time pre-
cisa vencer para não deixar o ri-
val abrir vantagem ainda maior.

Calão Mello

“Eu jogo polo,
mas também
sou corintiano,
maloqueiro e
sofredor”

ATLETA E DIRIGENTE

Felipe Rodrigues

NÚMEROS

HONRANDO TRADIÇÕES

Corinthians mostra o seu lado elite

ATLETISMOCAMPEONATO SERGIPANO

CAMPEONATO CARIOCA CAMPEONATO INGLÊS HANDEBOL

Keila Costa consegue
índice olímpico

Gandula ‘goleiro’ pode
ter multa de R$ 100 mil

Ronaldinho marca e
Flamengo vence Vasco

City encara Arsenal e
torce contra o United

Brasil perde e está fora
dos Jogos de Londres

Jogo Rápido

Polo

Valéria Zukeran

O Corinthians sempre foi apon-
tado como um clube popular,
mas não é formado apenas por
“maloqueiros sofredores”, co-
mo a maioria dos torcedores cos-
tuma orgulhosamente de se iden-
tificar. Uma prova disso é que se-
rá o primeiro do Brasil com um
time de futebol a ter também
uma equipe de polo. A iniciativa
é de Felipe Rodrigues, que con-
venceu o vice-presidente corin-
tiano, Luís Paulo Rosenberg, a
permitir o uso da marca do clube
na temporada que começou nes-
te fim de semana com a Copa Vo-
gue e mais dois anos.

Para Rodrigues não há ne-
nhum conflito em aliar o Corin-
thians ao polo, um esporte consi-
derado de elite por exigir que
seus competidores possuam pe-
lo menos quatro cavalos, que
competem em uma área equiva-
lente a quatro campos de fute-
bol. “Pesquisas promovidas pelo
clube apontaram que 20% dos
30 milhões de corintianos são da
classe A”, argumenta.

O próprio Rodrigues mostra
ser capaz de aliar duas tradições.
“Jogo polo mas também sou co-
rintiano, maloqueiro e sofre-
dor”, garante, lembrando dos
tempos de futsal no clube.

Euphly Jales Neto, integrante
da equipe e também corintiano
quando o assunto é futebol, ad-
mite que o esporte não é dos
mais baratos mas nem por isso
inacessível. “O custo inicial não
é muito diferente ao que um pilo-
to desembolsa, por exemplo pa-
ra competir no kart.” A maioria
das competições, segundo Rodri-
gues, é aberta ao público, bastan-
do um prévio credenciamento
para a entrada nas arenas. Além
disso, ao contrário do golfe, do
tênis e do hipismo, outros espor-
tes associados à elite, manifesta-
ções da torcida, como batuca-
das, são permitidas. “Só não po-
de rojão porque isso assusta os
cavalos”, explica.

O time de polo importou o mo-
delo desenvolvido por Rosen-
berg para o futebol – trazer um
grande atleta para associá-lo à

imagem da equipe. O bicampeão
mundial e atual técnico da sele-
ção brasileira, Calão Mello, foi
contratado para o papel de “Ro-
naldo” desse grupo que vai de-
fender o Corinthians com a aju-
da de cavalos. Para se ter uma
noção de seu prestígio, o jogador
foi convidado a integrar a equipe
do príncipe britânico Harry em
sua passagem pelo Brasil há algu-
mas semanas.

A iniciativa de aliar um atleta
top à marca Corinthians no polo
já apresenta seus primeiros re-
sultados. Rodrigues conta que o

time conseguiu um patrocina-
dor de material esportivo e em
breve será possível comprar ca-
misas, tacos e outros produtos
com o logo do clube.

Ele também diz que a recepti-
vidade dos atletas do polo à ini-
ciativa também tem sido boa. O
Corinthians já tem duas equi-
pes, uma de baixo e outra de mé-
dio handicap (os atletas são clas-
sificados conforme seus resulta-
dos) compostas por torcedores
do time do Parque São Jorge os

quais treinarão na Sociedade Hí-
pica Paulista ou no CT de Calão,
em Avaré (SP). A meta é evoluir
e, com o tempo, ter uma equipe
de alto handicap para torneios
internacionais.

Calão conta que tinha propos-
tas de outras equipes para a tem-

porada e se surpreendeu quando
foi convidado a defender o Corin-
thians. “Faz a gente pensar:
‘Uau! O que é isso? Mas sabia que
era uma coisa bacana. As pessoas
envolvidas, em especial o Felipe,
são pessoas sérias.” O técnico/jo-
gador sabe que sua responsabili-

dade aumentou ao comandar
um time que pode ajudar a popu-
larizar o polo, e tem trabalhado
muito. “É um tiro de canhão que
precisa muita pontaria porque é
um esporte tradicional, que en-
volve muitas famílias e que está
se profissionalizando.”

A seleção brasileira masculina
de handebol sofreu ontem sua
segunda derrota no Pré-Olímpi-
co de Gotemburgo, na Suécia. A
equipe perdeu para a Hungria
por 29 a 27 (16 a 15) e está fora
da Olimpíada de Londres.
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A saltadora Keila Costa conse-
guiu o índice olímpico do salto
triplo para os Jogos de Londres.
A atleta saltou 14m20 na final
do Torneio FPA Juvenil e Adul-
to, no Estádio do Ibirapuera,
em São Paulo.

Com um gol de pênalti de Ronal-
dinho Gaúcho nos acréscimos,
o Flamengo derrotou o Vasco
por 2 a 1, ontem à noite no Enge-
nhão, e segue liderando o Gru-
po A, com 18 pontos. Deivid, em
um lance polêmico, abriu a con-
tagem no 1.º tempo e Diego Sou-
za marcou para o Vasco no iní-
cio da 2.ª etapa. No final, alguns
vascaínos tentaram agredir o
juiz mas foram contidos pela
polícia. Quem gostou do resulta-
do foi o Bangu, que bateu o Ma-
caé por 1 a 0 e passou a liderar o
Grupo B, com 12 pontos, um à
frente do Vasco. Também on-
tem, o Fluminense venceu o
Madureira por 2 a 1.

A 158ª edição da disputa de remo entre Cambridge e Oxford, vencida
pela 1ª. foi marcada pela invasão de um torcedor, que foi nadar no
Rio Tâmisa na hora da prova, e pelo desmaio de um atleta de Oxford.

União. Corintianos prometem garra para defender o time

Cambridge bate Oxford

De olho na classe A,
clube investe em time
do jogo a cavalo que tem
seu modelo de gestão
inspirado no futebol

AS REGRAS DO JOGO

Cada time tem 4 jogadores. O gol é marcado quando a bola passa entre as 
barras na linha de fundo. A cada gol, as equipes invertem o lado do campo

7,30 m

O Campo de Polo 
corresponde a 
aproximadamente 4 
campos de futebol

A tacada
O jogador descreve um circulo com o bastão para 
bater a bola para frente ou para traz. Um bom 
batedor cobre o campo todo com duas tacadas

Atacante 1
Sua principal 
missão é 
marcar gols

Atacante 2
Carrega a bola 
para o campo 
de ataque

Meio de campo
O pivô entre ataque 
e defesa. 
Geralmente o 
capitão do time

Defensor
Encarregado 
de defender

O jogo é composto de
4 a 8 períodos
de 7 min. ou 
7min30 cada
e 3 min. de intervalo, 
quando os cavalos 
são trocados

A bola

78 mm a
80 mm

Peso: 120 g
a 135 g

INFOGRÁFICO/AE

146 m a 180 m

230 m a 275 m

Ronaldo. Calão (de
capacete branco) é
o craque/técnico
do time de polo do
Corinthians
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 abr. 2012, Esportes, p. E6.




