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Massa sinaliza
continuidade na F1 em
2018: "Não tenho motivos
F1 para não ficar"
Felipe Massa se aposentou da Fórmula 1 no final
do ano passado, com direito a uma despedida emocionante em Interlagos. Entretanto, com a surpreendente
aposentadoria de Nico Rosberg, e a consequente ida de
Valtteri Bottas para a Mercedes, o brasileiro se viu em
uma sinuca de bico. Chamado por Claire Williams para
retornar ao cockpit da equipe britânica, Massa teve que
optar entre "apagar" a despedida de 2016 ou seguir sua
carreira em mais um ano na categoria máxima do automobilismo mundial. Felipe não resistiu ao chamado da
Williams e assinou para correr por mais uma temporada.
Em 2017, ele tem apresentado bons desempenhos com
o irregular carro da escuderia britânica, em paralelo a
uma considerável falta de sorte. O brasileiro acumula 23
pontos, estando na 11ª colocação do campeonato, uma
posição à frente do companheiro de equipe Lance Stroll.
Perguntado pelo site "Autosport" sobre a continuidade
da carreira, Massa sinalizou que não pretende parar de
correr ao final deste ano.
- Eu estou em boa forma. Meu jeito de pilotar, meu
entendimento do carro e tudo. Não tenho motivos para
não ficar na Fórmula 1, mas vamos ver o que vai acontecer. Eu estou correndo com muito mais tranquilidade
e também fico feliz com o que faço no carro. Tive azar
em algumas corridas, infelizmente, mas estou curtindo.
Não pensar em algumas coisas que fazem parte do seu
trabalho simplesmente te deixam mais relaxado, fazendo
o que gosto de fazer, aproveitando, sem pressão.

Brasil conquista o
Mundial de vôlei de praia
Com caras novas, o Brasil garantiu o título do Campeonato Mundial de vôlei de praia. Neste domingo, Evandro e André Stein venceram os austríacos Doppler e Horst
por 2 sets a 0 (23-21 e 22-20), em Viena, após 57 minutos de jogo, e asseguraram a taça pela primeira vez em suas
carreiras. O carioca e o capixaba repetiram Alison e Bruno Schmidt, que levaram a melhor em 2015, ao também
derrotarem os donos da casa Varenhorst e Nummerdor.

Werdum se vê a duas
lutas do cinturão

Ao sabor do vento
Ex-goleiro do São Paulo, Bruno Landgraf disputou duas
Paraolimpíadas na vela adaptada e agora encara a saída
da modalidade dos Jogos de Tóquio, em 2020

por Luiz Humberto Monteiro Pereira
humberto@esportedefato.com.br
Quando tinha 20 anos, o paulistano Bruno Landgraf era um
promissor terceiro goleiro do São Paulo Futebol Clube – cotado para se tornar o sucessor do ídolo do time, Rogério Ceni. Já
frequentava também as seleções brasileiras de base – conquistou a Copa do Mundo sub-17 de futebol, em 2003, na Finlândia, e foi terceiro lugar no Campeonato Mundial Sub-20 de
2005, nos Países Baixos. Na madrugada do dia 11 de agosto
de 2006, um acidente automobilístico na rodovia Régis Bittencourt interrompeu a carreira do jovem goleiro. Bruno teve um
gravíssimo deslocamento na coluna e ficou tetraplégico numa
batida de carro que matou o companheiro de clube Weverson
e a amiga Natália Lane, jogadora de vôlei. Passou oito meses
internado, sendo que três sem falar, outros três sem comer. “Falavam que eu só mexeria os olhos e ficaria vegetando na cama”,
relembra. Contrariou os prognósticos e desenvolveu uma leve
sensibilidade nas pernas, além de ter força nos braços e no tronco. Em 2008, passou a velejar na represa de Guarapiranga,
na Região Metropolitana de São Paulo. E rapidamente se
destacou como timoneiro. Ao lado de Elaine Cunha na Classe
Skud 18, foi o primeiro velejador brasileiro a se classificar para
as Paraolimpíadas. Nos Jogos de Londres, em 2012, terminou
a competição em 11º. Nos Jogos Rio 2016, com a parceira
Marinalva de Almeida, ficou em oitavo lugar. Para 2020, o
Comitê Paraolímpico Internacional (IPC) decidiu que a vela
adaptada não fará parte das Paraolimpíadas de Tóquio. “Um
golpe devastador para o esporte”, avalia Bruno, agora com 31
anos.
Esporte de Fato - Como foi sua evolução física após o acidente?
Bruno Landgraf – Minha lesão foi muito alta, pegou cervical
nível C3/C4, que afeta a parte respiratória e os movimentos.
O diagnóstico dos médicos era que eu só mexeria os olhos e
só conseguiria respirar com ajuda de aparelhos. Com a reabilitação, respiro sem os aparelhos e venho conseguindo ganhar
força nos braços e no tronco. Fiz recentemente uma cirurgia
na mão direita, para melhorar o movimento fino. Agora, vou
fazer a reabilitação para fortalecer o músculo que foi mexido
na cirurgia e recuperar alguns movimentos, o que vai me dar
mais autonomia. Logo em seguida, farei a mesma cirurgia na
mão esquerda.
Esporte de Fato - Como a vela surgiu na sua vida?
Bruno Landgraf – Foi no finalzinho de 2007, começo de

2008. Eu conhecia a vela pela televisão, mas nunca tinha entrado num barco. Fui convidado pela Berenice, do Clube Paradesportivo Superação, que fica na represa de Guarapiranga.
Logo começamos a treinar e disputar competições.
Esporte de Fato - Qual é o principal atrativo da vela para um
portador de deficiência física?
Bruno Landgraf – A vela é dos esportes que mais inclui pessoas com deficiências físicas. Com a adaptação certa, qualquer
pessoa consegue velejar. Dependendo do grau de comprometimento dos movimentos que a pessoa tem, um tipo de adaptação pode ser feito. Eu uso uma cadeira adaptada com um
motor. Conforme o barco aderna, eu consigo apertar um botão
de um lado ou do outro para que a cadeira fique reta. Isso mantém o barco na direção desejada.
Esporte de Fato - Após os Jogos do Rio, qual o panorama da
vela adaptada no Brasil?
Bruno Landgraf – Há um impasse. Estamos proibidos de
utilizar os barcos usados nas competições paraolímpicas desde
o final dos jogos Rio 2016, o que está prejudicando muito a
preparação. Os barcos estão com o Ministério dos Esportes e
estamos aguardando uma decisão para que possamos treinar.
Quando os barcos forem liberados, a nossa intenção é trazê-los
para São Paulo e voltar a treinar e disputar campeonatos, para
não deixar a vela adaptada parar. Mas, se o pessoal que atualmente toma conta da vela paraolímpica brasileira continuar à
frente do esporte, eu não pretendo continuar competindo. Não
é uma gestão séria e em nenhum momento pensam nos atletas.
Esporte de Fato - Qual foi o impacto da saída da vela adaptada
das Paraolimpíadas de Tóquio para os praticantes da modalidade?
Bruno Landgraf – Sem a vela nas Paraolimpíadas, o apoio,
que já sabíamos que iria diminuir após os Jogos Rio 2016,
reduziu ainda mais. Até outubro do ano passado, eu tinha
um patrocínio do Time São Paulo, uma parceria do governo
paulista com o Comitê Paraolímpico do Brasil. Foi renovado
para algumas modalidades, mas como a vela paraolímpica ficou fora dos Jogos de 2020, o meu convênio foi encerrado. A
perda de apoios e visibilidade são muito ruins para qualquer
esporte. Mas a gente continua na luta para conseguir mais patrocinadores, para melhorar o treinamento e os resultados da
vela adaptada brasileira.
Curta a página da coluna “Esporte de Fato” no Facebook
em www.facebook.com/colunaesportedefato

Depois de uma luta bastante parelha, Fabricio
Werdum conheceu a sua sétima derrota na carreira
após os juízes laterais derem vitória para Alistair
Overeem em uma das lutas do card principal do
UFC 213, disputado no início de julho, em Las Vegas (EUA). Mas o brasileiro ex-campeão dos pesados teve bons momentos durante a luta e muita gente
questionou se sua estratégia foi a melhor a ser tomada
em determinadas situações.
“O Dana White pode falar o que quiser. Ele é
o presidente do evento, mas não é ele que está lutando. O Dana White não sabe o que a gente sente ali
dentro. Só quem sabe é quem sobe no octógono. O
Dana White pode falar, os fãs podem falar, mas eu
segui a minha estratégia”, disse.
Com duas derrotas nas últimas três apresentações, Werdum ficou quase um ano parado até enfrentar Overeem. O ex-campeão admitiu ter sentido
a falta de ritmo e pediu para lutar mais vezes no ano
de agora em diante. O gaúcho quer retornar ao octógono no fim do ano e, mesmo com a derrota, ainda se
enxerga próximo do cinturão.
“Quero lutar ainda neste ano. Outubro ou novembro e em 2018 eu quero lutar pelo menos três
vezes. Essa coisa de ficar muito longe afastado não é
legal. Uma derrota são três passos para trás. Uma vitória é um para frente. Mas no meu caso foi um passo
para trás apenas, porque todo mundo viu como foi,
da maneira como foi. Acho que estou a duas lutas do
cinturão. Agora em novembro e depois mais uma”.

Rogerinho perde
quatro match points e
cai na estreia

TÊNIS

O brasileiro Rogério Dutra Silva teve a vitória
nas mãos, mas acabou eliminado na primeira rodada
do Masters de Montreal, no Canadá. Número 64 do
ranking, ele perdeu, nesta terça-feira, para o canadense
Denis Shapovalov por 2 a 1, parciais de 4/6, 7/6 (10/8)
e 6/4, em partida disputada na quadra central do complexo. O canadense, número 143 do ranking mundial,
tem apenas 18 anos e é tido como grande promessa
do tênis do país. Rogerinho chegou a ter quatro match
points no segundo set, mas perdeu todas as chances, e
viu o anfitrião virar, para o delírio da torcida.
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