
Numa espécie de miniatura da compe-
tição de 2012 nas Olimpíadas de Lon-
dres, o Complexo de Deodoro, no Rio,
vai sediar, de hoje até domingo, a Copa
do Mundo de Pentatlo Moderno, se-
gunda etapa deste circuito. Sete meses
depois de ter feito história ao obter o
inédito bronze para o Brasil, nos Jogos
de Londres-2012, Yane Marques está
pronta para a etapa carioca, na espe-
rança de subir degrausmais altos que o
terceiro lugar em Palm Springs, nos Es-
tados Unidos, em fevereiro.
Entretanto, enquanto treina e sonha,

Yane confirma que a medalha olímpica
não lhe valeuumamelhor remuneração.
— Continuo a ter o soldo de sargento

do Exército como minha principal fonte
de renda e o Bolsa-Atleta. A principal
mudança foi o reconhecimento, em es-
pecial emRecife,mas onosso esporte vi-
ve hoje outra realidade. Há pouco tem-
po, as pessoas me viam como ‘aquela
atleta que faz um monte de esportes...’
Hoje, já sabem que sou do pentatlo mo-
derno. Este é um momento ímpar —
classifica a pernambucana. — Mas con-
tinuo garimpando patrocínio pessoal.
Espero que algo aconteça logo. Vivo em
função do esporte. O Exército, o Bolsa-
Atleta e o Time Brasil (com apoio do
COB) me possibilitam ter dedicação ex-
clusiva ao esporte.
Aluna de oitavo período de educação

física, ela esperava patrocinadores:
—Mas não estou decepcionada. A vi-

da que levamos é muito prazerosa, e
amomeu trabalho.

ESTÁDIO ÚNICO PARA O PENTATLO?
Alémdemedalhista olímpica de bronze,
Yane é atualmente a segunda do ranking
mundial, com 200 pontos, 20 a menos
que Laura Asadauskaite, da Lituânia,
campeã olímpica em 2012 e ouro no fi-
nal da Copa doMundo, também no ano
passado. Também estarão na competi-
ção a inglesa Samantha Murray, prata
em Londres-2012, e os medalhistas de
ouro e bronze no masculino, o tcheco
David Svoboda eohúngaroAdamMaro-
si. Somam-se a esses Elena Rublevska,
da Letônia, prata em Atenas-2004, e a
ucraniana Victoria Tereshuk, bronze em
Pequim-2008. São aguardados 140 com-
petidores no Rio, 13 a mais que a etapa
americana. Hoje a partir das 10h, haverá
classificatória feminina em dois grupos,
com 36 finalistas avançando às finais de
sexta-feira. No masculino, as classifica-
tórias serão amanhã e as finais, sábado.
Domingo, às 10h, haverá revezamento
misto, não-olímpico.
Para a atleta brasileira, o número de

pessoas buscando a modalidade vem
crescendo muito. Há mais crianças em
projetos em Recife e no Rio.
— É preciso renovação, para que de-

pois da geração Yane, venham outros
valores. Material humano, o país tem.
Mas quanto a eu ser ídolo é demais... —
disse ela. — As crianças mais novas co-
meçam na corrida e na natação. De-
pois, à medida em que vão ficando
mais velhos, entram novas provas, até
chegar ao hipismo, que é a última.
Yane foi prata na final da Copa de

2009 e obteve um bronze em etapas de
2012 e de 2013. Sobre eventual favori-
tismo, Yane e seu técnico, major Ale-
xandre França, falam com cautela.
—O objetivo é estar no bolo. Ano pas-

sado, nas etapas da Copa, nenhum pó-
dio se repetiu. Mas a Yane vem firme. E
se for bem, comdois pódios nos Estados

Unidos e aqui, não vai precisar ir à Chi-
na, porque já estará na final (no começo
de junho, naRússia).Hoje, ela é segunda
do mundo, sua melhor colocação, e de
2011 para cá, é a única que sempre se
mantém em top-10— analisou França.
Também no Rio, o alemão Klaus

Schormann, presidente daUnião Inter-
nacional de Pentatlo Moderno (UIPM),
e a secretária-geral da entidade, a chi-
nesa Shiny Fang, irão conversar, na se-
gunda e terça-feiras, com o Comitê
Executivo Rio-2016, no sentido de se
construir um estádio de pentatlo. Nele,
as provas de natação, esgrima, hipismo
e combinado (tiro e corrida) seriam to-
das numamesma instalação.
— Como prometemos ao presidente

doComitêOlímpico Internacional, Jac-
ques Rogge, os eventos de 2015 e 2016
serão no estádio de pentatlo, seme-

lhante ao de atletismo, com provas si-
multâneas — disse Schormann, afir-
mando ser essa uma visão de futuro. —
As candidatas para 2020, Tóquio, Is-
tambul eMadri, já incluíram nos proje-
tos um estádio de pentatlo. Na década
de 1990, já houve isso na Itália, Alema-
nha e Rússia. No Rio, o local é Deodoro.
Mas serão necessárias uma piscina
temporária e uma pista temporária pa-
ra esgrima. Isso evita o deslocamento
dos atletas, e para os espetadores, será
melhor, porque poderão ver tudo em
um só lugar e pagando só um ingresso.
O tema , porém, deverá ser polêmico.
— A Rio-2016 já tem seu orçamento e

vai ter de analisar quanto custaria um
estádio de pentatlo. Caberá à Rio-2016,
à UIPM e ao COI decidir construir ou
não—alertou o presidente da confede-
ração brasileira, Hélio Meirelles. l

Terceira colocada em Londres-2012, Yane Marques, que vive com o que recebe como militar, disputa no Rio a Copa do Mundo
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Bronze no peito, mas garimpando patrocínio
PENTATLO MODERNO
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Encontro de gerações. Rodrigo Pessoa (à esquerda) e Marlon Zanotelli

De ‘outsider’ à briga pelo protagonismo na Rio-2016
Confederação anuncia
convênio de R$ 6,5

milhões com ministério
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-SÃO PAULO - A opinião é de quem
tem três medalhas olímpicas
no salto, sendoumouro indivi-
dual em Atenas-2004: o Brasil
pode sair da condição de outsi-
der para brigar com favoritos,
como Estados Unidos e Ale-
manha, nas Olimpíadas do
Rio, em 2016. Rodrigo Pessoa,
que criticou a falta de estrutura
do esporte após fiasco emLon-
dres, em2012, é otimista quan-
do se refere à parceria entre a
Confederação Brasileira de Hi-
pismo e oMinistério do Espor-
te de mais de R$ 6,5 milhões.
— Nossas conquistas até

agora, sem querer desmerecer
nosso esforço, foram por acaso
— disse Pessoa, que disputou
todas Olimpíadas desde Bar-
celona-1992.— Saber, antes da
competição, que temos a pos-
sibilidade de brigar pelo ouro é
inédito. Serão os dias mais im-
portantes das nossas vidas.
O cavaleiro aposta emmeda-

lha por equipes e um atleta na
final do Mundial de 2014 e ou-
ro por equipes e dois atletas na

decisão do Pan de 2015.
Do total de R$ 6,5 milhões, o

salto terá R$ 1,66 milhão, o
adestramento, R$ 3 milhões, e
o concurso completo de equi-
tação, R$ 1,84 milhão. O maior
gasto deverá ser com viagens
(40%), além da ajuda de custo
mensal para cavalos e tratado-
res (R$ 2 mil cada).

ATHINA ONASSIS EM DEODORO
Segundo o presidente da CBH,
Luiz Roberto Giugni, o “gol”
desta parceria é a montagem
de uma comissão técnica per-
manente, com psicólogos, pre-
paradores físicos etc. O neoze-
landês Mark Todd, bicampeão
olímpico no salto, treinará o
CCE (15 atletas), e Jean-Mauri-
ce Bonneau continuará com o
time de saltos (13 atletas). Ele
contará comaajudadePessoa,
que desde 2010 integra a co-
missão técnica. Para o adestra-
mento, a CBHnegocia comum
inglês (16 atletas).
Giugni ainda informou que o

Complexo Esportivo de Deo-
doro, que sediará o hipismo
nos Jogos, será o principal lo-
cal de treino das seleções naci-
onais. O Complexo também
receberá a edição 2013 do
Concurso Internacional Athi-
na Onassis, em outubro.
Foram anunciados também

os cavaleiros contemplados

pelo Plano Brasil Medalhas,
que conta com recursos do Or-
çamento Geral da União e pa-
trocínio do BNDES (estimado
em R$ 2 milhões). Todos mo-
ram fora do Brasil: Pessoa (44º
do mundo), Álvaro Affonso de
Miranda Neto (32º), Bernardo
Alves (223º), Marlon Zanotelli
(95º) e Pedro Veniss (114º).
Desta turma, o maranhense
Marlon Zanotelli , de 24 anos,
terceiro brasileiro no ranking
mundial, é o único que não
disputou uma Olimpíada.
Ano passado, Marlon inte-

grou a equipe brasileira que fi-
cou em quarto lugar na Copa
das Nações de Lisboa e foi
bronze no GP da mesma com-
petição. Ele mora há dois anos
emeio naBélgica (cinconaEu-
ropa) e trabalha na Ashford
Farm. Formado emmarketing,
treina os 32 cavalos do comer-
ciante irlandês Enda Carroll.
Sua família espalhou o hipis-
mo no Nordeste, por meio de
franquias de escolas infantis.
—Éramos umconjuntomui-

to novo para Londres— la-
mentou Marlon, sobre a cela
francesa Ode des Roches (hoje
com 11 anos) e que está velha
para 2016. Ele já prepara outra
égua (holsteiner Cartagena, de
7 anos, terceira no Mundial de
Cavalos Novos em 2012). l
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Copa do Mundo de Pentatlo
Complexo Esportivo do Exército,
em Deodoro, de hoje até domingo,
às 10h, com entrada franca.
Final feminina na sexta,
e masculina, no sábado.
O revezamento misto será
no domingo.

U
Serviço

O paraibano Álvaro Filho é o
novo parceiro do campeão
olímpico Ricardo, de 38 anos e
2m de altura. Aos 22 anos, o
jogador de 1,85m é
considerado uma das
revelações do esporte, com
um título brasileiro sub-19 e
três sub-21. Na atual
temporada, ele conquistou a
etapa do Peru do Circuito
Sul-Americano, ao lado de
Thiago. Ouro em Atenas, prata
em Sydney e Bronze em
Pequim, Ricardo jogava com
Pedro Cunha, que se despediu
no último fim de semana.

Ricardo já tem novo
parceiro na areia

Vôlei depraia

Felipe Massa, da Ferrari, foi o
quarto no GP da Austrália,
mas enfrenta um jejum. Está
sem vencer na F-1 desde o GP
do Brasil de 2008, tendo 68
GPs seguidos sem ganhar.
Com isso, passou Jean Alesi,
que correu pela Ferrari entre
1991 e 1995 e só conquistou
um triunfo, no Canadá, em
1995. O francês tinha ficado 67
provas sem vencer. Mesmo
com tal jejum, Massa
conquistou na Ferrari 11
vitórias, como quarto que
mais venceu pela equipe, e 15
poles, em terceiro na história.

Massa enfrenta jejum
de 68 GPs sem vitórias

Fórmula-1

MÁRCIO ALVES

Heroína. Pernambucana de Afogados de Ingazeira, Yane Marques tem o bronze olímpico do pentatlo moderno, depois de Londres-2012, e é atualmente a segunda do ranking mundial
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 20 mar. 2013, esportes, p. 5.




