VITÓRIA, ES, QUARTA-FEIRA, 07 DE NOVEMBRO DE 2018 ATRIBUNA

33

32

ATRIBUNA VITÓRIA, ES, QUINTA-FEIRA, 08 DE NOVEMBRO DE 2018

Esportes

FALE COM O EDITOR

FLÁVIO DIAS E-MAIL: esportes@redetribuna.com.br

BASQUETE

Ídolos de várias gerações
THIAGO COUTINHO/AT

Brasileiro Master reúne
em Vitória mais de
mil veteranos, entre
eles, algumas feras
que fizeram história
pela seleção brasileira
Felipe Pacheco
Leone Oliveira
ão 17 anos sem atuar profissionalmente, mas com a bola
dentro da quadra, Luiz Felipe Azevedo, de 54 anos, mostra
que continua com a mão afiada. O
ex-ala da seleção brasileira precisa
de apenas alguns arremessos para
mostrar que segue com a pontaria
calibrada, algo que os mais novos
poderão ver de perto e os mais velhos relembrar no Campeonato
Brasileiro Master de basquete.
Recheada de feras da modalidade, a competição acontece em Vitória a partir do próximo sábado,
com abertura oficial no ginásio do
Álvares Cabral. Os jogos, a partir
de domingo, serão disputados em
oito quadras da cidade.
Entre os destaques capixabas, a
competição terá ainda Márcio, de
44 anos, irmão de Luiz Felipe e
com passagem pela seleção, e Alessandro Casé, de 41 anos, campeão
mundial master com o Brasil.
Nomes como Gerson e Israel, do
inesquecível Brasil campeão do
Pan de 1987, e Paulista, campeão
mundial em 1963, também estão
confirmados na competição.
Entre as mulheres, Alessandra,
campeã mundial em 1994, e Iziane, com passagem pela WNBA,
puxam a fila de craques.
“É muito legal ter contato com
ícones do basquete no Brasil. É
muito importante o resgate dessa
história. Será a oportunidade das
pessoas que não tiveram contato
com esses ídolos os verem de perto”, comentou Luiz Felipe, que vai
defender a Avabes, seleção capixa-

Saudades e
esperança de
voltar ao mapa
da bola laranja

S

CASÉ e os irmãos Márcio e Luiz Felipe Azevedo vão defender equipes do Espírito Santo no Brasileiro Master
ba, na categoria acima de 50 anos.
“O Espírito Santo sempre foi um
lugar de onde surgiram grandes
jogadores de basquete. Sediar um
evento desse tamanho é muito legal. É a oportunidade de conviver
com ex-colegas de time, de seleção
brasileira, hoje amigos”, completa
Márcio.
Mais de mil veteranos estão confirmados no Brasileiro. São 99 times
inscritos em 17 categorias, 10 delas
no masculino (dos 30 aos 75 anos) e
sete no feminino (30 a 60 anos).
Casé, que disputou o Novo Basquete Brasil (NBB) por Saldanha e
Cetaf, comemorou a oportunidade
de voltar a jogar uma competição
nacional em casa. “Estou feliz demais por representar o Estado pela
primeira vez na seleção master, em
casa, junto da família e dos amigos.
Se tratando de um evento desse
porte, é muito legal tentar resgatar
de novo essa magia que o basquete
faz na vida de uma pessoa”.

FERAS CONFIRMADAS NO BRASILEIRO MASTER

Paulista

Iziane

> IDADE: 78 anos
> Campeão mundial

> IDADE: 36 anos
> Bronze no Pan de

pela seleção em
1963. Foi bicampeão sul-americano (1960 e 1963)

Guadalajara/2011.
Jogou por 11 temporadas na WNBA
(EUA)

Israel

Alessandra

> IDADE: 58 anos
> Ouro no Pan de In-

> IDADE: 44 anos
> Campeã mundial

d ia n á po l i s/ 1 9 87.
Disputou as Olimpíadas de 1984
1988 e 1992

em 1994. Foi também prata na Olimpíada de 1996 e
bronze em 2000

Gerson

Êga

> IDADE: 59 anos
> Ouro no Pan de In-

> IDADE: 40 anos
> Prata com a sele-

d ia n á po l i s/ 1 9 87.
Disputou as Olimpíadas de 1984
1988 e 1992

ção nos Pan-Americanos de Santo
Domingo/2003 e
no Rio/2007

A passagem de grandes craques
da história do basquete brasileiro
pelo Estado desperta o sonho de
ver times do Espírito Santo voltarem ao cenário nacional, o que não
acontece desde a temporada
2011/2012, quando o Cetaf/Vila
Velha participou pela última vez
do Novo Basquete Brasil (NBB).
O ala-pivô Casé estava em quadra naquela última participação
capixaba no NBB: “Tempos mágicos. Joguei três temporadas de
NBB pelo Saldanha. Lembrando
do clássico Saldanha e Cetaf que
dava mais de cinco mil pessoas no
ginásio! Sinto muito falta disso”.
Casé defendeu o Saldanha no
NBB nas temporadas 2008/09,
2009/10 e 2010/11. “Espero ver o
Espírito Santo jogando pelo menos uma Liga Ouro, que é a liga de
acesso ao NBB”, sonha.
Dirigente e ex-treinador do Cetaf, Luiz Felipe Azevedo também
segue com a esperança de ver o
basquete do Estado em alta.

SERVIÇO

34º Brasileiro de
Basquete Master
> QUANDO: de sábado ao próximo

dia 17
> ESTADOS PARTICIPANTES: ES, PA,

PR, AL, MS, GO, SP, RO, MA, DF, AP,
RJ, SC, PE, PB, RN, BA, RS, MT, CE
> LOCAIS DOS JOGOS: Álvares Cabral,
Tancredão, Saldanha da Gama,
Jones dos Santos Neves (DED),
Sesport, Ítalo, Quartel da PM e
Colégio Darwin/Vitória
> A TABELA dos jogos ainda será
divulgada pelos organizadores
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FUTEBOL CAPIXABA

GIRO RÁPIDO

Despedida com medalha
RUBENS CHIRI / SAOPAULOFC

Cria de Serra Dourada,
Caio Ruan comemora
título inédito do São
Paulo no Brasileiro de
Aspirantes, mas deixa
o clube no fim do ano
Henrique Montovanelli
ois zagueiros capixabas viveram emoções semelhantes, mas em competições
distintas, no último domingo. Enquanto Luan garantia antecipadamente a conquista do Brasileirão
pelo Palmeiras, com a vitória sobre
o Vasco, Caio Ruan comemorava o
título no Brasileirão de Aspirantes
com o São Paulo, em jogo contra o
Internacional, no Morumbi.
“É o meu primeiro título como
jogador do São Paulo, um título
que o clube não tinha”, comemorou Caio Ruan, de 23 anos, que
passou pela base do Rio Branco.
Depois de vencer no Beira-Rio por
1 a 0 no primeiro jogo da final, o tricolor paulista precisava de um empate
em casa , mas voltou a vencer.
O São Paulo abriu 2 a 0, com gols
do atacante Pedro e do zagueiro
Igor Morais, mas Caio Ruan fez
um gol contra aos sete minutos do
segundo tempo. O lance não abalou o capixaba.

D

Final da Libertadores
será fora da Argentina
O presidente da Conmebol,
Alejandro Dominguez, informou ontem que a segunda partida da final da Libertadores será disputada fora da Argentina,
em 8 ou 9 de dezembro.
A partida entre River Plate e
Boca Juniors deveria ter sido
realizada sábado passado, no
Monumental de Núñez, mas um
ataque da torcida do River ao
ônibus do clube rival impediu a
realização do jogo decisivo.

Real vence a Roma
e fica em primeiro
Após levar uma chinela do
Eibar por 3 a 0 no Campeonato
Espanhol, o Real Madrid se
reabilitou ontem ao vencer a
Roma por 2 a 0, na Itália, pela
Liga dos Campeões. Os gols de
Lucas Vázquez e Bale garantiram a vaga às oitavas de final
como primeiro do Grupo G.

CAIO RUAN tira selfie com jogadores do São Paulo: zagueiro marcou um gol contra na final, mas venceu a partida
ALESSANDRO BIANCHI/ REUTERS

Durante a comemoração, ele
usou uma camisa que dizia “Cria
de Serra Dourada”, relembrando
sua origem no bairro Serra Dourada III, do município da Serra.
“Comecei a jogar com 7 anos nos
campos e nas escolinhas de lá e
também joguei nos quatro times
do bairro, Real Madrid, Carcará,
Unidos e Baixada. Não esqueço as
minhas origens”, garantiu.

Caio Ruan estava no Botafogo/SP, onde conquistou a Série D
2015, e chegou ao São Paulo em julho por empréstimo até o dia 31 de
dezembro para reforçar o time no
Brasileirão de Aspirantes, competição sub-23 que também permite
a relação de até quatro jogadores
com idade acima de 23 anos.
Apesar da vontade de permanecer no São Paulo, o zagueiro, que

pertence ao Coimbra/MG, irá seguir outro rumo em 2019.
“Meu empresário disse que o
São Paulo já tem quatro zagueiros
no elenco principal e mais o Rodrigo, que jogou comigo e deve subir.
Disseram que vão continuar me
monitorando. Tem dois clubes interessados que vão disputar o Paulistão. Acho que esse título vai
abrir portas para mim”.
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Saque inicial no Tribuna Open
Competição tem início
hoje, no Álvares Cabral,
com a participação de
tenistas estreantes,
como o comerciante
José Luiz Nascimento
Leone Oliveira
poeira vai subir na quadra
de saibro a partir de hoje
com o início da 8ª edição do
Tribuna Open de Tênis. As partidas dessa tradicional competição
do calendário da modalidade no
Espírito Santo acontecem no Clube Álvares Cabral, em Vitória.
A organização informou que 92
competidores se inscreveram para
participar do torneio.
Entre os participantes inscritos
há jogadores experientes que já
participaram de outras edições e
outros que vão sacar pela primeira
vez na competição. Esse é o caso
do comerciante José Luiz Nascimento, de 43 anos.
“Nunca joguei tênis. Estou brincando há três meses no esporte.
Estou animado para o campeonato”, disse o comerciante.
O competidor de primeira via-

A

OS NÚMEROS

8ª vez

que o Tribuna Open acontece

92 atletas
3 meses
estão inscritos na disputa

tempo que José Luiz pratica tênis

gem revelou que o interesse em
começar a praticar essa modalidade veio por conta do filho, Luiz
Guilherme, de 6 anos.
“Comecei a praticar para o meu
filho poder ficar na academia. Aí,
eu fiquei também. Ele não queria
jogar, no início. O professor da academia conversou e ele acabou gostando e está jogando até torneio já.
Comecei a jogar como forma de
incentivá-lo e gostei. O tênis é um
lazer que tenho para descarregar
um pouco do trabalho”, contou o
comerciante.
José Luiz brinca que as primeiras raquetadas no novo esporte
não estão sendo fáceis.
“Estou bem no comecinho ainda. Tenho apanhado da bolinha,
mas bato nela também. Mas, hoje,
apanho mais do que bato”.
Apesar de encarar o campeonato como uma diversão, José Luiz
revelou que está ansioso para sua
estreia em torneios de tênis.
“Estreio em quadra amanhã. Já
venci a primeira partida por W.O.
na minha chave. Comecei com o
pé direito”, disse, aos risos e com
bom humor.
Como na chave não há adversário para José Luiz na partida de
hoje, o comerciante já avançou automaticamente para a próxima fase do torneio.
Além de uma diversão, o tênis é a
forma que José Luiz encontrou para melhorar a saúde e a disposição.
“Não tinha o hábito de praticar
atividade regular. Estou me esforçando para ficar com preparo físico melhor, porque o tênis cobra
muito isso da gente. Tem sido um
desafio para mim”, revelou.
O esporte também tem aproximado ainda mais pai e filho.
“Eu e meu filho brincamos de
tênis em casa, às vezes. Tem uma
redinha em casa e brincamos um
pouquinho. É muito legal!”, afirmou José Luiz.

ACERVO PESSOAL

Torneio ajuda
a atrair mais
praticantes
à modalidade

JOSÉ LUIZ começou a jogar tênis para incentivar o filho, Luiz Guilherme

SERVIÇO

Premiação no valor de R$ 2 mil
Tribuna Open de Tênis
> QUANDO: de hoje a 15 de dezembro
> LOCAL DE DISPUTAS: Clube Álvares

Cabral, em Vitória
> CATEGORIAS: masculino (1ª a 5ª

classes) e feminino 1ª classe
> PREMIAÇÕES: R$ 2 mil divididos entre

o campeão e o vice na 1ª Classe Masculino e R$ 2 mil divididos entre as
duas primeiras da 1ª Classe Feminino

Mais do que uma competição, o
Tribuna Open de Tênis serve como uma forma de desenvolver a
modalidade no Estado com o objetivo de aumentar o número de praticantes do esporte. Foi isso o que
explicou um dos organizadores do
campeonato, o professor e ex-tenista Vinícius Fontana.
“Esse torneio é importante, porque movimenta o esporte e o mercado do tênis. As pessoas se motivam a jogar, procuram mais aulas e
se informam sobre torneios”, disse.
O engenheiro Rafaele Cé, de 44
anos, já disputou outros torneios
da modalidade, mas esta será sua
primeira vez no Tribuna Open de
Tênis.
Ele estreia hoje na competição e
já pratica o esporte há cerca de 20
anos, mas ficou afastado quase 10
anos por conta do trabalho.
“Acabei indo trabalhar em locais
diferentes e não me estabelecia
por muito tempo nesses lugares.
Agora, no Espírito Santo, estou
mais estabelecido e criando vínculos. Comecei a jogar novamente há
seis meses. Estou retomando o ritmo”, destacou o engenheiro.
Rafaele revelou que sua inspiração no tênis é o suíço Roger Federer por conta do estilo de jogo.
Mesmo com quase uma década
sem praticar o esporte, o engenheiro disse que não é difícil retomar os movimentos.
“A base você não perde. É igual
andar de bicicleta. Você pode ficar
10 anos sem andar, que não desaprende. Mas a parte física é mais
complicada de retomar”, explicou.

REPRODUÇÃO

Vitória fica perto de acerto
com técnico Cláudio Silveira

CLÁUDIO SILVEIRA atualmente comanda o Zhaoqing Lixun, da China

Uma reunião do conselho deliberativo do Vitória, realizada na
tarde de ontem, aprovou, por unanimidade, o nome de Cláudio Silveira para o cargo de treinador da
equipe na próxima temporada.
Após a reunião, o presidente do
alvianil, Ademar Rocha, revelou
que conversará com o treinador,
em encontro ainda esta semana.
“Liguei para ele (Cláudio), que
estará chegando em Vitória esta
semana para acertar as bases contratuais”, contou o presidente.
A data do encontro entre a diretoria do clube e o técnico deve ser
definida hoje.
A vaga de treinador da equipe
está em aberta desde o fim da Copa Espírito Santo deste ano,

quando a Águia de Bento Ferreira
foi campeã da competição sob o
comando do preparador físico,
Wesley Martinelli, que assumiu o
cargo após a demissão de Orlando
da Hora.
Com o fim da Copa Espírito
Santo, Wesley manifestou sua
vontade de voltar a sua função
original no clube.
Cláudio Silveira tem 42 anos e
já conhece o futebol capixaba: começou sua carreira como técnico
à frente do Jaguaré, em 2009.
Atualmente, ele treina o
Zhaoqing Lixun, da China.
“O Vitória vai disputar a Quadradonda do Brasileiro e a Copa Verde, que são competições nacionais,
no ano que vem. Buscamos no

mercado um treinador experiente,
que já tinha disputado campeonatos parecidos e que possa trazer
sua experiência para o elenco”, explicou o presidente do Vitória.
SERRA
Outro time capixaba nas competições nacionais de 2019, o Serra também se movimenta em busca de reforços para 2019. No entanto, o gerente de futebol Leo
Casula negou que o tricolor serrano tenha ido atrás do meia Bernardo, ex-Vasco. “Como jogador
de nome, ele se encaixaria, mas
ele é muito caro”, disse ele.
O clube deve anunciar nos próximos dias reforços e renovações
com jogadores do atual elenco.

