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VELOCIDADE NA TERRA

Sorte acelera junto com Liliu
O piloto superou a
maré de azar e venceu
suas duas primeiras
etapas do ano no
Autódromo Julita de
Barros, em Jacaraípe
Henrique Montovanelli
sorte voltou a ser a passageira no carro de Anaylson
Rui, o Liliu. Atual campeão
capixaba da categoria turismo injetado, o piloto superou a maré de
azar e, ontem, venceu suas duas
primeiras etapas do ano no Campeonato Capixaba de Velocidade
na Terra, no Autódromo Julita de
Barros, em Jacaraípe, na Serra.
“Acho que a sorte mudou, que
Deus olhou um pouquinho para
mim e falou: vou dar uma vitória
para esse menino”, comemorou o
experiente Liliu, de 44 anos.
Neste ano, o piloto conviveu
com problemas mecânicos em seu
carro, diferentemente da última
temporada, quando se sagrou
campeão. “No ano passado tive
bastante sorte e, neste ano, bastante problema. Tudo dando pane,
quebrando peças, um carro bom e
quebrava, depois montamos um
carro novo e quebrou também.
Agora acertamos o carro”, disse.
Entretanto, na corrida classificatória para definição do grid de lar-

A

gada, o azar apareceu novamente.
Seu pneu soltou e fez com que ele
largasse em último na 11ª etapa, o
que o fez pensar em desistir.
“Pensei em nem largar, mas os
meninos da equipe falaram 'não,
vamos acertar, vamos largar', e graças a Deus cheguei em primeiro.
Tive que arriscar desde o início”,
explicou o piloto, que ultrapassou
quatro carros logo na largada.
Ontem, os principais duelos de
Liliu foram com Betinho Sartório,
que ficou em segundo na 11ª etapa
e fazia uma briga emocionante pela primeira colocação na segunda
bateria, até seu pneu furar, mostrando que o azar talvez tenha mudado de carro.
“O pneu furou e veio esvaziando
durante cinco voltas até eu não
conseguir terminar. Mas a corrida
estava boa, com pegas razoáveis.
Vinha em uma batida boa e minha
expectativa era de o Liliu errar em
alguma curva ou pegar algum retardatário”, lamentou Betinho.
O bicampeonato de Liliu, porém, está bem distante. Ontem,
Eder Melhorim poderia se sagrar
campeão se vencesse as duas etapas, mas precisou abandonar a primeira bateria logo na largada, devido a um problema mecânico e ficou em segundo na 12ª etapa.
“Faltam quatro etapas e acredito
que um segundo lugar será suficiente para eu ser tetracampeão. Só
me dei mal nesse final de semana,
então está bom”, disse Melhorim.

FOTOS: BETO MORAIS/AT

LILIU recebe bandeira quadriculada na categoria turismo injetado em prova no Autódromo Julita de Barros

Pneu se solta e atinge espectador
As emoções com o ronco dos
motores deram lugar a momentos
de medo e apreensão no Autódromo Julita de Barros, em Jacaraípe,
na Serra, quando um pneu atingiu
um espectador.

O acidente aconteceu durante
uma tentativa de ultrapassagem,
quando o carro de Jefferson Hubner colidiu lateralmente com o
veículo de Marcos Gebara. O pneu
traseiro do carro de Jefferson su-

RESULTADOS DA 11ª ETAPA E 12ª ETAPA

Categorias Carburado e Injetado
11ª Etapa

12ª etapa

> TURISMO CARBURADO

> TURISMO CARBURADO

1º lugar — Fred Sampaio
2º lugar — Thiago Bezerra
3º lugar — Henrique Renon (Queijo)
> TURISMO INJETADO
1º lugar — Anaylson Rui (Liliu)
2º lugar — Betinho Sartório
3º lugar — Sandro Cibien

1º lugar — Fred Sampaio
2º lugar — Segio Ferrarini
3º lugar — Wellinton Viana Gadernal
> TURISMO INJETADO
1º lugar — Anaylson Rui (Liliu)
2º lugar —Fabricio Biro Biro
3º lugar — Pedrinho PPC

EQUIPE
MÉDICA
presta
atendimento
ao espectador
que foi atingido
por um pneu
traseiro
do carro de
Jefferson
Hubner

biu 15 metros, mas sua queda foi
amortecida por uma tenda antes
de atingir a região lombar e a perna direita de um homem de 36
anos de idade, que não teve o nome revelado.
O espectador recebeu atendimento ainda no local e foi levado
ao hospital Dr. Jayme dos Santos
Neves na ambulância do evento.
“O paciente está estável e lúcido.
Ele ficou no hospital apenas para
fazer alguns exames para ver se
não tinha nada grave. Ele deve ter
alta ainda hoje (ontem). Não teve
nenhuma escoriação, foi só a dor
da pancada na região da coluna
lombar e da perna direita”, esclareceu o médico Matheus Nunes,
que prestou o primeiro atendimento à vítima.
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Política
NOVO GOVERNO

Ciro diz que PT
é responsável
por eleição
de Bolsonaro

Malta deve ir
para Ministério
da Família
Senador, que não
conseguiu se reeleger,
é cotado para assumir
pasta com as áreas
de Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social
SÃO PAULO

eria uma pasta só sob o selo
social, que abarcaria Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos. E, em seu comando, um
dos aliados de primeira hora do
presidente eleito Jair Bolsonaro
(PSL), o senador Magno Malta
(PR), que não conquistou a reeleição no Espírito Santo.
Nos bastidores, fala-se não só no
nome do senador que é também
pastor evangélico e cantor gospel,
mas também num rebatismo da
área: poderia se chamar Ministério da Família. O próprio Magno
Malta teria usado o termo, segundo duas pessoas com quem ele es-

S

teve e com quem a reportagem
conversou (e que pediram para
não ser identificadas). Sua assessoria nega.
O pastor Silas Malafaia recebeu
Bolsonaro para um culto na terça e
retribuiu a visita, indo à sua casa
no dia seguinte. Conta à reportagem que não ouviu do capitão reformado a intenção de criar uma
pasta com família no nome, mas
escutou, sim, que Malta é uma peça garantida em seu governo.
“A única coisa que ele falou é que
o senador é um cara vital e guerreiro e que está sem mandato a
partir de 2019”, disse o pastor. Logo, teria espaço cativo em seu ministério.
Bolsonaro chegou a dizer, durante a Marcha para Jesus, em junho, que enviou uma “cartinha de
amor” para convencer Malta a ser
seu vice, o que ele não topou. “Não
vai ser ministro porque é meu
amigo, não”, reproduz Malafaia o
que diz ter ouvido de Bolsonaro.
Malta iria para a área social pois
teria atuação forte no campo. En-

MAGNO MALTA tem atuação pública contra aborto e legalização de drogas
tre suas maiores bandeiras estão o
combate à pedofilia e à legalização
de drogas e aborto. Já disse em
2015, enquanto presidente da
Frente Parlamentar Mista em Defesa da Família Brasileira, que a
“agenda progressista” resvala na
vulgarização das músicas no Carnaval, que por sua vez empurra-

riam crianças a sexo e drogas.
“Em tempos de relativismo moral exacerbado, constará como
pauta na agenda 'progressista' a
relativização da pedofilia também,
como ocorreu no movimento prólegalização da maconha. Não digam que enlouqueci ou sou paranoico”, afirmou à época.

Terceiro colocado no primeiro
turno, Ciro Gomes (PDT) voltou a
atacar o PT na noite de ontem. Para ele, a estratégia de manter a candidatura do ex-presidente Lula,
mesmo com ele preso, é a responsável pela eleição de Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência.
“O PT passou de qualquer limite, não pense que é prazeroso dizer
isso, para mim, não”, afirmou o pedetista em entrevista a uma rádio.
Ele disse também que nunca mais
quer fazer campanha com o PT.
A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, rebateu as críticas. Em entrevista a um jornal, o pedetista
disse ainda que foi “miseravelmente traído” pelo ex-presidente
Lula nas eleições.
“Fomos miseravelmente traídos.
Aí, é traição, traição mesmo. Palavra dada e não cumprida, acertos
espúrios, grana”, afirmou Ciro.
“Você imagina conseguir do PSB
neutralidade trocando o governo
de Pernambuco e o de Minas? Em
nome de que foi feito isso? De qual
espírito público? Projeto de poder
miúdo. De poder e de ladroeira. O
PT elegeu Bolsonaro”.
Gleisi foi ao Twitter e pregou
união. “Lamento que Ciro Gomes
esteja tão irritado com seu resultado eleitoral insatisfatório. Mas entendemos suas dores e somos solidários”.
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6ª CORRIDA TRIBUNA RUAS DA CIDADE

PERSONAGENS DA CORRIDA

Promessa cumprida
FOTOS: FÁBIO NUNES/AT

Jonilson Prates avisou
que correria a prova
de 10km para vencer
e, com o tempo de
31min21, foi o campeão
da edição de 2018
Felipe Pacheco
Henrique Montovanelli
ntes de participar pela primeira vez da Corrida Tribuna Ruas da Cidade, Jonilson
Prates avisou que viria para ganhar
a principal prova da competição, a
dos 10km. Dito e feito! Na manhã de
ontem, o fundista deixou os adversários para trás e, com o tempo de
31min21, cruzou a linha de chegada
na frente, mostrando o motivo de
tanta confiança.
“Rapaz, graças a Deus eu fiz uma
prova boa. Cheguei bem treinado,
vim na expectativa de fazer a marca abaixo dos 31 minutos. Eu já
passei o quilômetro 5 liderando,
corri só para ganhar mesmo, para
ser campeão”, cravou o vencedor.
O capixaba de Vila Velha terminou o percurso com 14 segundos de
vantagem para o vice-campeão,
Gilmar Souza de Almeida, que
completou a prova em 31min35.
Completaram o pódio Enício Pereira Maximiano, Marcelo Siqueira da
Costa e Vanderley da Conceição.
Apesar da confortável vantagem
que garantiu a vitória, Jonilson não
teve vida fácil. Pela característica
da prova, o corredor de 35 anos teve que saber administrar o ritmo e
“driblar” os competidores da prova
dos 5km que ficavam para trás.
“É uma prova que você vai e volta
2,5km e encontra com o pessoal
dos 5km, acaba não tendo como
manter uma velocidade para correr

JONILSON
PRATES
chegou bem
treinado para
a prova e
não teve
dificuldades
para vencer

A

Solaine Favarato, mais conhecida
como “Sol”, comemorou o bom tempo
durante a prova, após uma semana de
chuva na Grande Vitória. “Foi uma
coincidência boa, eu estava com saudade do sol (risos)”.
Acostumada a corridas de longa
distância, a pedagoga, de 36 anos, fez
sua estreia na Corrida Tribuna.

Direto de Marataízes
RESULTADOS
PROVA DOS 10 KM

MASCULINO
nesse tempo. A maior dificuldade
hoje (ontem) foi a virada, você faz a
curva, perde um pouco de velocidade e fica variando o ritmo. Aí tem
que dar uma forçada”, explicou.
Outro obstáculo para Jonilson e
todos os corredores que participaram da Corrida Tribuna Ruas da
Cidade foi o tempo quente. Depois de dias de chuva na Grande
Vitória, o sol apareceu novamente
para aquecer a disputa no centro
da capital.
“O clima hoje (ontem) estava um
pouco abafado, elevou um pouco a
temperatura do corpo. Mas estou

muito feliz, satisfeito com o resultado e pretendo voltar nas próximas corridas”, garantiu.
A vitória na prova de ontem foi
mais um bom resultado de Jonilson Prates, que foi o oitavo colocado na elite das Dez Milhas, em setembro. E o “papa-títulos” do Estado espera encerrar o ano com
mais conquistas.
“No dia 25, vou correr a Corrida
do Trabalhador, e no dia 2 (de dezembro), corro a da Vale. Aqui estão os melhores atletas do Estado,
com certeza foi uma base para ir
para ganhar”.

1º
2º
3
4º
5º

Jonilson Prates
Gilmar Souza
Enicio Pereira
Marcelo Siqueira
Vanderley da Conceição

31min21
31min35
32min10
32min16
32min42

bém subiu ao pódio, com a segunda colocação no 5km.
“É a maior satisfação do mundo
correr com minha irmã, é um incentivo, um orgulho muito grande.

AS IRMÃS Érica e Elizandra Cunha Assis comemoram juntas

Treinamos juntas aos sábados. A
Erica ter atingido pódio foi um
presente tanto para mim quanto
para ela”, celebrou em dobro Elizandra, de 35 anos, da equipe Cafuso.
Em 2017, ela também chegou ao
lugar mais alto do pódio, mas no
percurso de 5km. Neste ano Elizandra tentou os 10km e repetiu o
feito, com o tempo 39min27, superando a última campeã, Kelly de
Paula Serrano Supriano, que fez
42min19.
“Estou vivendo um momento de
felicidade muito grande de conquistas porque a gente vem treinando muito e, graças a Deus, os
objetivos estão sendo conquistados”, comemorou a atleta, que foi a
quarta colocada na categoria capixaba feminino na Dez Milhas deste ano.
Aos 26 anos, Erica Cunha Assis,
da equipe ClubRun, estava emocionada por ter atingido seu me-

Teve gente que veio de longe
para a 6ª Corrida Tribuna Ruas
da Cidade. Eliésio da Silva e a
equipe Pérolas Capixabas saíram de Marataízes, Sul do Estado, às 5 horas. “É a minha 3ª vez
na corrida”. O aposentado, de 67
anos, correu os 5km e chamou
atenção pelos cabelos louros.

FEMININO
1º
2º
3º
4º
5º

Elizandra Cunha
Kelly de Paula Serrano
Eliane S. João
Isabela Chen
Ceris de Vette

39min27
42min19
42min54
42min58
46min29

ATLETAS COM DEFICIÊNCIA

MASCULINO
1º Jones Rosa de Lima

55min40

FEMININO
1º Margarete Nascimento 1h16min04

Comemoração em família no pódio
A família Cunha Assis está em
festa. Ontem, Elizandra venceu a
categoria feminino na prova de
10km da Corrida Tribuna Ruas
da Cidade e sua irmã, Erica, tam-

Sol radiante

lhor resultado, com o tempo
19min41, e por Elizandra ter levado para casa a medalha de ouro.
“Minha irmã é uma guerreira,
que inspira a todos. Muita gente
corre por causa dela, pela força e
garra dela, de mulher, mãe, uma
grande irmã e atleta. E ela tem
muita fé em Deus e creio que isso
conta muito”, acredita a assistente
administrativa.
Erica classificou a medalha de
prata como um presente antecipado de aniversário, que também
foi comemorado ao lado de seu
marido, Anderson Silva, de 29
anos, que correu junto com ela
nos primeiros quilômetros de
prova, antes de Erica disparar para o pódio.
“Treino para isso todos os dias,
às 5 horas. Corro desde 2016 e consegui fazer meu melhor tempo,
que antes era 20min58. É um presente antecipado porque nesta semana eu faço 27 anos!”.

Gêmeos lado a lado
Os animados gêmeos Deolindo Braga
e Amarilio Braga, de 66 anos, sempre
marcam presença na Corrida Tribuna
Ruas da Cidade e correm lado a lado até
o fim, até mesmo de mãos dadas. “Aqui
é marca registrada. A Tribuna é fantástica e esse percurso é maravilhoso”,
disse Deolindo. “Os corredores formam
uma família”, afirmou Amarilio.

Energia aos 77
Aos 77 anos, o aposentado Argeu Leite de Brito participou pela segunda vez da Corrida Tribuna. No ano passado, ele operou
de catarata, ficou sem treinar e
acabou correndo acima do tempo pretendido. Este ano, voltou
para melhorar a marca. “O importante é se movimentar”.

