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EUA segue algoz do Brasil
Com saques e bloqueios certeiros, americanos impõem o ritmo da partida à seleção de Bernardinho, que,
mesmo com derrota, segue na ponta do Grupo A. Classificação agora depende de duas vitórias fora de casa

VÔLEI

Rodrigo Taves

BELO HORIZONTE

O
s EUA mostraram
ontem por que
são, nos últimos
anos, os adversá-
rios mais temidos
pelo Brasil no vô-
lei masculino. De-
pois de tirarem da
seleção de Ber-

nardinho o bicampeonato
olímpico nos Jogos de Pe-
quim, em 2008, os americanos
acabaram com a invencibilida-
de brasileira na Liga Mundial
2011, ao ganhar com facilida-
de por 3 sets a 1 (25/21, 25/22,
16/25 e 26/24), no Mineirinho,
em Belo Horizonte.

Mesmo com a derrota, o Bra-
sil continua em primeiro no
Grupo A, com 15 pontos, contra
12 dos EUA e 9 da Polônia. Mas
a classificação para a segunda
fase da Liga, que parecia bem
encaminhada, agora terá de ser
decidida na casa dos adversá-
rios. O Brasil joga duas partidas
contra a fraca seleção de Porto
Rico no próximo fim de sema-
na, no Ginásio do Ibirapuera,
em São Paulo, e depois viaja pa-
ra dois jogos nos Estados Uni-
dos e dois na Polônia.

— Espero que os jogadores
fiquem arrasados, que sofram
com a derrota e não consigam
dormir, como eu não consegui-
rei. Só assim poderemos tra-

balhar na intensidade neces-
sária para corrigir os erros —
disse Bernardinho.

Os americanos devolveram
o mesmo placar de sábado,
quando o Brasil vencera por 3
a 1. E com as mesmas armas
que fizeram a seleção perder o
primeiro set na véspera: saque
poderoso e bloqueio muito
bem montado, impedindo o
Brasil de impor a velocidade
de jogo que o tornou quase im-
batível nos últimos dez anos.

Adversários dominam jogo
No lado brasileiro, como o

saque viagem simplesmente
não funcionava, jogadores de-
sistiram e passaram a sacar
flutuante, para diminuir o nú-
mero de erros. Não deu certo,
porque os americanos tinham
mais volume de jogo e supera-
vam o bloqueio adversário
sem dificuldade. Nas poucas
vezes em que conseguiam os
contra-ataques, os brasileiros
não marcavam os pontos.

— Começamos o jogo mui-
to devagar, não sei dizer o
porquê. Praticamente entre-
gamos o primeiro set e, no se-
gundo, também não fomos
bem. Melhoramos no terceiro
e estávamos bem no quarto,
mas voltamos a errar na reta
final e as falhas foram decisi-
vas — admitiu o ponteiro Mu-
rilo, eleito o melhor jogador
do último Mundial.

Logo no início do primeiro
set, os americanos marca-
ram 12 a 7. Bernardinho fez
de tudo para equilibrar a par-
tida, usou quase todos os re-
servas e tentou as inversões
de 5/1. Mas o oposto reserva
Wallace, que substituiu Vis-
sotto; o meio de rede Sidão,
que entrou no lugar de Lu-
cão; e o levantador Marlon,
substituto de Bruno, dessa
vez não conseguiram dimi-
nuir a superioridade ameri-
cana, como no sábado.

Os 17.836 torcedores que lo-
taram o Mineirinho só conse-
guiram vibrar mesmo no ter-
ceiro set, quando o Brasil su-
perou a apatia com que aceita-
va a derrota e mostrou mais
empolgação.

No quarto set, o melhor do jo-
go, o Brasil chegou a abrir 11 a 7,
mas logo permitiu a aproxima-
ção dos americanos. No fim, os
brasileiros chegaram a fazer 23
a 21, porém, os erros de saque e
de passe voltaram, inclusive dos
ponteiros Murilo e João Paulo
Bravo, e os americanos fecha-
ram em 26 a 24.

Brasil : Bruno, Vissotto,
Murilo, Rodrigão, João Paulo
Bravo, Lucão e Serginho (lí-
bero). Entraram: Wallace, Si-
dão, Théo, Marlon. EUA: An-
derson, Lee, Priddy, Thorn-
ton, Stanley e Lambourne (li-
bero). Entraram: Patak, Lot-
man, Holmes, Hansen. ■ CORTADA DE RODRIGÃO, um dos que conseguiram se destacar

Leo Fontes

● A dupla de vôlei de praia
Alison e Emanuel derrotou,
de virada, os alemães Brink
e Reckermann por 2 sets a 1
(15/21, 21/19 e 15/8), no sá-
bado, e conquistou o Grand
Slam de Pequim, na China,
válido pelo Circuito Mun-
dial. Essa foi a segunda eta-
pa vencida pelos brasilei-
ros, que ganharam na Repú-
blica Tcheca.

Os alemães venceram o
primeiro set com facilida-
de, mas os brasileiros vol-
taram com outro ritmo no
seguinte, levando a decisão
para o t ie -break . A l i -
son/Emanuel estreia ama-
nhã na Copa do Mundo,
que começa hoje, em Ro-
ma, contra Lochhead/Pit-
man, da Nova Zelândia.

Além de Alison/Ema-
nuel, jogam na Itália Thia-
go/Harley, Ricardo/Mar-
cio, Benjamin/Bruno e Pe-
dro Solberg/Ferramenta.
No feminino, participam
Juliana/Larissa, Talita/Ma-
ria Elisa, Maria Clara/Ca-
rol e Vivian/Taiana.

Vôlei de praia

Vitória de
Alison/Emanuel
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Trinta e cinco escolas inscreveram
cerca de 250 atletas para a disputa
do xadrez no Intercolegial 2011. A

competição aconteceu sábado passado no
Colégio Estadual Jeannette Mannarino,
em Campo Grande. Campeão em 2010, o
Colégio Santa Mônica (CSM) confirmou o
favoritismo e conquistou quatro das seis
categorias. Instituto Menino Jesus, de
Comendador Soares; e Colégio Futuro VIP,
de Vila da Penha; foram os demais
campeões dos jogos.
“À exceção dos federados, temos uma
equipe consistente e competitiva, de
classe A, com potencial de quase mestres
no xadrez”, diz Jurandir Vicente Abou
Hbed, professor do CSM, que também
ficou com um segundo lugar e conta com
30 alunos bolsistas na unidade da Barra e
total de 400 em toda a rede, somente
pela modalidade.
O Sistema Elite de Ensino, de Vila
Valqueire – por ser estreante –, acabou
sendo a grande surpresa e comprovou a
evolução do xadrez no Intercolegial.
Mesmo sem vencer categorias, fez a se-
gunda melhor campanha entre as escolas,
em 2011, com dois vice-campeonatos, um
terceiro lugar e um quarto.
Na segunda colocação da federado femi-
nino, o grande destaque do Sistema Elite

foi Eduarda de Freitas, que faturou a
medalha de ouro e superou as gêmeas do
CSM, Patricia e Priscila Vianna, prata e
bronze, respectivamente.
Campeão da categoria federado mas-
culino, o Colégio VIP fechou a boa cam-
panha com o quarto lugar entre os
federados femininos. Os irmãos Ricardo e
Guilherme Vilalba foram as estrelas da es-
cola, chegando, respectivamente, em se-
gundo e terceiro lugar.
Depois de despontar como uma das forças
em 2010, o Instituto Menino Jesus voltou

a fazer história e conquistou o título da
jovem masculino, com bons resultados de
Matheus da Silva e Matheus Vieira, ter-
ceiro e quarto colocados.
Colégio Técnico da Universidade Rural,
Cevic, Colégio Naval, Gonçalves Dias, Elpí-
dio da Silva, Centro Educacional Fronti-
nense, Cruzeiro e Colégio Estadual
Professor Antônio Maria Teixeira também
marcaram presença no xadrez do Intercole-
gial 2011, uma realização do GLOBO, com
patrocínio master do McDonald’s, organi-
zação técnica da Abadai e apoio do Sportv.

A evolução do xadrez
no Intercolegial 2011

O jovem campeão do Cevic

Os enxadristas disputam o Intercolegial 2011 no ginásio do Colégio Estadual Jeannette Mannarino

O menino Lucas, de apenas 12 anos, se concentra: aluno do Cevic faturou medalha de ouro
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Oxadrez sempre proporciona talentos
precoces, mas Lucas dos Santos
Peixoto, do Cevic (Centro Educa-

cional Viana do Couto), de Anchieta, im-
pressionou pela personalidade. O jovem de
apenas 12 anos faturou a medalha de ouro
no Intercolegial 2011, entre os federados.
Naturalmente não foi surpresa para o pai,
Wagner, seu principal incentivador:
“Com quatro anos, ele se tornou o garoto
mais jovem a se federar e a disputar uma
competição oficial. Aos nove, jogou o es-
tadual adulto, competindo com enxadris-
tas mais velhos. Hoje, para o Lucas, jogar
xadrez é muito tranquilo, ele controla a an-
siedade e o emocional”, diz o professor,
sem esconder sua admiração pela cria.
Federado pelo Clube Xadrez de Mendes,
Lucas conquistou o título de campeão
brasileiro escolar aos seis anos (2005) e
carrega um tricampeonato estadual.


