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Revezamento brasileiro bate
recorde das Américas na 

abertura do Parapan-Pacífico

Equipe nacional conquista três ouros 
e um total de oito medalhas no início 

da competição em Cairns, na Austrália. 
Disputas seguem até a próxima segun-

da-feira, 13 de agosto

 O Brasil largou 
bem no Parapan-Pací-
fico de Natação, inicia-
do na madrugada desta 
quinta-feira em Cairns, 
na Austrália. O des-
taque do dia ficou por 
conta do revezamento 
4x50m livre 20 pontos, 
que não só subiu ao lu-
gar mais alto do pódio 
como também quebrou 
o recorde das Améri-
cas. Ao todo, a natação 
brasileira obteve oito 
medalhas (três de ouro) 
neste primeiro dia de 
competição. O evento 
vai até a próxima se-
gunda-feira, dia 13.
 Participaram do 

revezamento campeão 
Patrícia Santos (clas-
se S4), Joana Neves 
(S5), Daniel Dias (S5) 
e Talisson Glock (S6). 
Os nadadores com-
binaram para o tem-
po de 2min25s12, 30 
centésimos abaixo dos 
2min25s45 estabeleci-
dos também pela equi-
pe nacional, nos Jogos 
Paralímpicos do Rio 
2016. Na ocasião, os 
brasileiros ficaram com 
a medalha de prata.
 - Essa formação 
nadou as eliminatórias 
dos Jogos do Rio 2016, 
prova em que ficamos 
com a prata, mas agora 

o Talisson e a Patrícia 
se firmaram como titula-
res da equipe. Ainda te-
mos condições de me-
lhorar essa marca até 
Tóquio e brigar nova-
mente por uma medalha 
- disse o treinador-chefe 
da seleção brasileira de 
natação paralímpica, 
Leonardo Tomasello.
 Dentre as pro-
vas individuais, desta-
que para Daniel Dias. O 
multicampeão conquis-
tou o ouro nos 200m 
livre S5, com o tem-
po de 2min37s10. Na 
versão feminina desta 
prova, Joana Neves 
trouxe a terceira meda-

lha de ouro 
do país, ao 
nadar a dis-
tância em 
3min17s37.
 
Ao todo, 
dez países 
par t i c ipam 
do Para-
p a n - P a c í -
fico 2018. 
As disputas 
acontecem 
no Tobruk 
M e m o r i a l 
Pool, piscina construí-
da para homenagear os 
soldados australianos 
que lutaram na Batalha 
de Tobruque, durante a 

Segunda Guerra Mun-
dial. O evento acontece 
a cada quatro anos, e 
sua última edição foi em 
2014, na Califórnia, nos 
Estados Unidos.

Palmeiras sofre pouco, controla Cerro e ganha 
estilo copeiro com Felipão

 Se a estreia de 
Felipão na Taça Liber-
tadores de 2018 foi um 
indício do que o time 
terá pela frente a partir 
de agora, o torcedor do 
Palmeiras vai ter motivos 
para sonhar com uma 
trajetória mais longa na 
competição. A boa vitória 
sobre o Cerro Porteño, 
na última quinta-feira, no 
Paraguai, mostrou um 
Verdão seguro e bem ao 
estilo da competição sul
-americana.
 É verdade que a 
primeira etapa da partida 
disputada em Assunção, 
foi bem fraca. Mas, por 
se tratar de um jogo fora 
de casa e de mata-mata 
de Libertadores, o pa-
norama não foi negativo 
para os palmeirenses, 
que souberam controlar o 
jogo sem sofrer pressão.

 Depois de dois 
jogos sem levar gols, o 
Verdão de Felipão deu 
uma prova de sua força 
defensiva. Com boas atu-
ações de Felipe Melo e 
de Antônio Carlos, os pal-
meirenses mantiveram o 
Cerro longe da área de-
fendida por Weverton até 
mesmo quando os donos 
da casa tiveram mais 
posse de bola.
 E foi nas tentati-
vas de investidas que se 
mostrou o espírito copei-
ro da equipe, com bom 
desempenho nos desar-
mes, marcação eficiente 
da linha de quatro joga-
dores do meio de campo 
(Hyoran, Moisés, Bruno 
Henrique e Dudu) e ótima 
cobertura dos pontas. Até 
o necessário chutão para 
qualquer lado foi dado em 
uma ou outra situação.

 - Palmeiras de-
sarmou 57 vezes o Cer-
ro Porteño
 - Foram oito 
roubadas de bola do 
Verdão no Paraguai
 - O time come-
teu 12 faltas
 - Das 11 finaliza-
ções do Cerro, apenas 
três foram chances re-
ais
 Na ausência de 
Keno, o time alviverde 
ainda peca na velocidade 
e deve melhorar a produ-
ção. Dudu, por exemplo, 
precisa voltar a ser mais 
participativo nas ações 
ofensivas. O toque de 
qualidade do meio de 
campo foi um problema 
na primeira etapa, quan-
do a equipe teve um Moi-
sés disperso entre diver-
sas tentativas de ligação 
direta.

 Mas tudo mu-
dou na segunda etapa, 
depois de Borja mostrar 
oportunismo após cruza-
mento em uma cobrança 
de falta e abrir o placar. 
Com um Cerro Porteño 
mais vulnerável, o Verdão 
matou o jogo justamente 

nos pontos que faltaram 
antes do intervalo: veloci-
dade e passe.
 Depois de Diogo 
Barbosa arrancar pela 
esquerda, Moisés deu 
lindo passe para Borja 
marcar o segundo gol 
palmeirense e deixar a 

equipe em ótima situação 
na disputa por uma vaga 
nas quartas de final da Li-
bertadores.
 Aos poucos, a 
expectativa que existia 
sobre os motivos que fi-
zeram o Palmeiras apos-
tar em Felipão vai virando 

realidade. Se antes falta-
va espírito de decisão e 
até identidade ao time, o 
novo treinador vem mon-
tando uma equipe que 
pode, sim, sonhar mais 
alto, principalmente nos 
mata-matas da Copa do 
Brasil e da Libertadores.

Discrição e influência nos bastidores: como Raí ajuda a 
levantar o São Paulo de novo
 Diego Souza, 
Everton, Everton Feli-
pe, Bruno Peres e até 
Valdívia, que já saiu do 
São Paulo… Todos eles 
exaltaram, na chegada 
ao clube, a participação 
de Raí, executivo de fu-
tebol, nas negociações. 
A atuação do ídolo do 
Tricolor nos bastidores, 
aliás, tem sido muito elo-
giada internamente.
 Raí raramente 
dá entrevistas para falar 
do seu trabalho como 
diretor. Esse papel, de 
aparecer mais para a im-
prensa, é do coordena-
dor Ricardo Rocha.
 O papel de Raí 
tem sido participar ati-
vamente de todas as 
contratações e usar 
seu prestígio e histórico 
como jogador para con 

vencer os reforços. Na 
última quarta-feira, Ever-
ton Felipe, último contra-
tado pelo Triclor, falou 
que "quando o Raí liga, 
as coisas mudam".
 – Ele é funda-
mental em muitas coisas 
nesse clube, inclusive na 
vinda de muitos jogado-
res. Eu falo sempre: 'vai'. 
Quando o Raí aparece 
as coisas mudam. Como 
foi comigo, eu estou no 
São Paulo hoje pelo pro-
jeto que ele me mostrou 
– falou Ricardo Rocha.
 – Eu estou fa-
lando algumas coisas 
com vocês porque nes-
sa semana eu tive uma 
conversa com o Bruno 
Peres. Ele me falou que 
tinha outras coisas, mas 
que quando o Raí falou 
do projeto que ele pensa, 

quis jogar no São Paulo 
– acrescentou.
 No começo da 
temporada, Raí chegou 
a ser criticado por ter 
contratado Nenê e Trél-
lez, por exemplo. Os dois 
não tinham sido pedidos 
pelo então técnico Dori-
val Júnior, demitido em 
março após derrota para 
o Palmeiras.
 O presidente 
Carlos Augusto de Bar-
ros e Silva, o Leco, deu 
carta branca para Raí 
comandar as negocia-
ções. Mas não crê que 
o fato de ter um ídolo no 
cargo mais alto do fute-
bol seja o único motivo 
para o sucesso do líder 
do Brasileirão.
 – Não diria que 
é o motivo principal, mas 
eu diria que está sendo 

uma contribuição im-
portante pela vivência, 
experiência e pelo amor 
que ele tem pelo clube. 
Sem detretimento de ou-
tros que passaram pela 
direção – disse Leco.
 Raí, aliás, é o 
oitavo diretor de futebol 
do São Paulo desde que 
Leco assumiu a presi-
dência, em outubro de 
2015. Até agora, o dire-
tor contratou 11 reforços 
para o Tricolor, dos quais 
apenas Valdívia, que es-
tava emprestado pelo In-
ter, foi negociado com o 
futebol árabe.
 Os demais se-
guem no clube: Jean, 
Diego Souza, Nenê, 
Tréllez, Anderson Mar-
tins, Everton, Gonzalo 
Carneiro, Rojas, Bruno 
Peres e Everton Felipe.


