
Nadal vence Roland Garros pela 6ª vez
De Paris

O tenista espanhol Rafael
Nadal mostrou mais uma
vez que é praticamente in-
vencível em Roland Garros.
Ontem, em Paris, o número
1 do mundo conquistou o
seu sexto título do Grand
Slam francês, ao derrotar na
final o suíço Roger Federer
por 3 sets a 1, com parciais
de 7/5, 7/6 (7/3), 5/7 e 6/1,
em 3 horas e 40 minutos de
jogo. Assim, escreveu mais
um capítulo da sua incrível
história no torneio e se ga-
rantiu mais um tempo no to-
po do ranking, não podendo
ser ultrapassado pelo sérvio
Novak Djokovic.

Com a conquista de on-
tem, Nadal igualou o recorde
do sueco Bjorn Borg, que
também possui seis troféus
de Roland Garros. Além dis-
so, esta foi a quinta vitória
de Nadal sobre Federer no
torneio — sendo quatro fi-
nais e uma semifinal.

O título de ontem é o déci-
mo de Nadal em torneios do
Grand Slam, o que lhe torna
o segundo tenista mais jo-
vem a alcançar tal feito, com
25 anos e 2 dias. O recorde é
justamente de Bjorn Borg,
que conseguiu isso com 24
anos e 30 dias. E ele também
se aproxima do próprio Fede-
rer, o recordista de troféus
nos quatro torneios mais im-
portantes do tênis — o suíço
já ganhou 16 vezes.

Federer começou a parti-
da em ritmo acelerado, con-
seguiu uma quebra de servi-
ço logo no segundo game e

chegou a abrir 5/2 na primei-
ra parcial. O suíço, porém,
desperdiçou um set point no
saque de Nadal, teve o seu
serviço quebrado duas vezes
e perdeu a disputa por 7/5.

Embalado, Nadal come-
çou o segundo set com uma
quebra de serviço e abriu
2/0. Federer ainda esboçou
uma reação e empatou o set
em 4/4 com uma quebra de

serviço no oitavo game, que
foi devolvida logo em segui-
da. Quando o espanhol saca-
va para fechar a parcial, o suí-
ço devolveu a quebra de ser-
viço e provocou a realização

do tie-break, que foi vencido
pelo número 1 do mundo

No terceiro set, Nadal fi-
cou muito perto da vitória
após o sexto game, quando
quebrou o serviço de Fede-
rer e abriu 4/2. O suíço, po-
rém, reagiu imediatamen-
te, devolveu a quebra e de-
pois administrou para fe-
char em 7/5.

Após vencer o terceiro set,

Federer teve break points no
começo da quarta parcial,
mas não conseguiu convertê-
los. Nadal aproveitou a que-
da de rendimento do suíço e
fechou por 6/1. "Fizemos
um grande jogo, mas não
aproveitei minhas oportuni-
dades. Rafa é impressionan-
te”, disse o vice-campeão,
Roger Federer. (Da Agência
Estado)

Perdi as contas de quan-
tos e-mails recebi, alguns
maldosos, outros esclarece-
dores, em função da minha
coluna de sexta-feira, intitu-
lada "Um Sonho Paraguaio".
Li e reli umas duzentas vezes
e não consigo ver, com exce-
ção talvez de um trecho ou
outro, razões para tanto
ódio. Muitos paraguaios tam-
bém me lembraram de que
o Olímpia tem três (e não
dois títulos como havia dito)

Libertadores da América. Er-
rar faz parte. Reconhecer o
erro é louvável. Peço descul-
pas aos que se sentiram “le-
sados” em sua honra e pro-
meto nunca mais falar do
país aqui na minha coluna.
Nem da Larissa Riquelme.
Torço apenas para que as in-
terpretações não sejam leva-
das sempre ao pé da letra.
Como se o bom humor, a iro-
nia e o autodeboche não pu-
dessem jamais ser uma for-

ma de levantar discussões.
Fui contra, por exemplo, a
reação de algumas entidades
do Brasil quando o seriado
Simpsons nos retratou de for-
ma maniqueísta, mas verossí-
mil e bem humorada. Nin-
guém precisa dizer que o Bra-
sil não é assim. Alguém preci-
sa dizer que o Brasil também
é assim.

Reconheço que o peso da
palavra, — sobretudo quan-
do ofende alguém, porque
ninguém me manda e-mail
quando faço elogios — tal-
vez seja o perigo maior de to-
dos os jornalistas, quiçá de
todos os profissionais. E é
preciso, de fato, tomar muito
cuidado para escrever.

Na vida, felizmente, as coi-
sas não são assim tão preto
no branco. Por falar nisso,
acabo de me lembrar do Ne-
gão, um dos meus melhores
amigos da infância. Talvez
hoje nós tivéssemos que o
chamar de Grande Afrodes-

cendente ou coisa parecida.
Não estou militando em fa-
vor do preconceito. Mas é
preciso saber diferenciar um
termo racista velado ou explí-
cito de uma ironia ou piada,
a discriminação do humor
politicamente incorreto. Co-
mo o corintiano ser chama-
do de gambá por um amigo

palmeirense ou um santista
chamado de lambari por um
amigo são paulino. O me-
lhor do esporte talvez seja
justamente isso. Rir dos ou-
tros e de nós mesmos.

Não tenho nada contra o
Paraguai. Acho até que o Bra-
sil tem sua culpa por diver-
sos problemas do vizinho.

Em março passado, visitei o
país e perdi as contas dos
amigos que fiz por lá . Um
deles até quis trocar uma ca-
misa do Olimpia pela camise-
ta do Keith Richards que es-
tava usando. Me arrependo
de não ter aceitado, pois se-
ria o meu álibi nesse momen-
to. Usaria a camisa nas ruas
para evitar ser agredido pe-
los paraguaios que me jura-
ram. E só voltei a falar disso
em respeito aos que me soli-
citaram no mesmo tom por-
que aqui é um caderno de es-
portes e pretendo voltar a fa-
lar das fatulidades do mun-
do da bola na sexta. De qual-
quer forma, faço aqui a mi-
nha retratação porque, em-
bora raros, recebi muitas
mensagens interessantes e
educadas. O resto, foi pura
ofensa.

Eliminado de Roland
Garros na terceira
rodada, Thomaz

Bellucci já está em Londres
para disputar o ATP 250 de
Queen's, seu primeiro
torneio na grama este ano.
O brasileiro, atual número
25 do mundo, fará seu
primeiro jogo contra o
búlgaro Grigor Dimitrov, de
20 anos e que ocupa a 64ª
posição na lista da ATP. O
duelo será hoje, por volta
das 9h30 (de Brasília).
Apesar de ser um evento da
série 250, o ATP de Queen's
tem uma chave forte. Em
sua lista de inscritos estão
Rafael Nadal (número 1 do
mundo), Andy Murray (4) e
Andy Roddick (11). O
sorteio colocou Bellucci na
parte de Murray, e pode
encarar o escocês se
alcançar as quartas.
O paulista de 23 anos nunca
participou do torneio de
Queen's. Bellucci não joga
na grama desde o Torneio
de Wimbledon no ano
passado. O Brasileiro

chegou à terceira rodada,
mas caiu em sets diretos
diante do sueco Robin
Soderling, então número 6
do mundo.
Principal cabeça de chave,
Nadal não jogará na
primeira fase e estreará
contra o vencedor do jogo
entre um qualifier e o
indiano Somdev Devvarman
(66). Murray, segundo
pré-classificado, enfrentará
quem vencer o duelo entre o
belga Xavier Malisse e o
alemão Mathias Bachinger.
Já o suíço Roger Federer não
jogará o torneio para
concentrar todas as suas
forças em Wimbledon.
Apesar de perder Roland
Garros para Rafael Nadal,
ontem, o número 3 do
mundo ficou satisfeito com
o resultado. "Estou
confiante. É importante
chegar a outra final de
Grand Slam. Agora, Meu
objetivo é ganhar
Wimbledon neste ano”, diz
o maior vencedor da
história do tênis. (AAN)

De Campo Grande

O piloto Luciano Burti ven-
ceu ontem a quinta etapa da
temporada 2011 da Stock
Car, realizada em Campo
Grande, depois de liderar
praticamente toda a corrida.
Segundo colocado no treino
de classificação realizado no
sábado, ele ultrapassou o po-
le position Allam Khodair lo-
go na largada para conseguir
o seu segundo triunfo na ca-
tegoria.

A outra vitória de Luciano
Burti na Stock Car havia acon-
tecido em 2009, na cidade de
Tarumã (RS). "Usei o push-to-
pass na largada e a estratégia
foi perfeita. Trocamos apenas
os pneus traseiros e o ritmo
do carro esteve sempre muito
bom", comemorou o piloto,
que já passou pela Fórmula 1.
Ele agora soma 41 pontos e
pulou para o sexto lugar no
campeonato.

Allam Khodair chegou a
pressionar Luciano Burti nas
primeiras voltas da corrida,
mas depois perdeu contato
com o líder, que venceu com
tranquilidade. Mesmo assim,
ele chegou em segundo lu-
gar. Marcos Gomes comple-
tou o pódio em Campo Gran-
de, após ter sido ajudado por
uma punição nas voltas fi-
nais imposta a Cacá Bueno,
que ocupava a terceira posi-
ção. Revoltado, ele reclamou
com a equipe pelo rádio, mas
não teve jeito: Cacá voltou na
14ª colocação e terminou em
13º. Seu companheiro de
equipe, Daniel Serra, tam-
bém foi punido pela organiza-
ção da prova.

Já Thiago Camilo comple-
tou a corrida na quarta colo-
cação e assumiu a liderança
do campeonato, agora com
81 pontos, após pressionar,
sem sucesso, Marcos Gomes
nas voltas finais. Ele foi bene-

ficiado pelo abandono de Áti-
la Abreu, que ocupava a pon-
ta da Stock Car antes desta
prova e agora é o vice-líder,
com 71 pontos. Max Wilson é
o terceiro colocado no cam-
peonato, com 59 pontos.

O quinto colocado da corri-
da em Campo Grande foi Feli-
pe Maluhy, seguido por Ricar-
do Maurício, Popó Bueno,
Valdeno Brito, Max Wilson e
Xandinho Negrão.

Uma disputa caseira ani-
mou a segunda metade da
prova. Max Wilson e Ricardo
Maurício, ambos da RC Com-
petições, disputaram a oitava
posição palmo a palmo de
forma tão acirrada que leva-
ram advertência da direção
de prova.

O campeonato da Stock
Car prossegue no dia 6 de ju-
lho, com a disputa da sexta
etapa da categoria, que será
no circuito de Jacarepaguá,
no Rio. (Da Agência Estado)

Tenista espanhol derrota o rival Roger Federer por 3 a 1 e iguala recorde de títulos da competição

Thomaz Bellucci estreia
hoje no Torneio de Queen’s

Luciano Burti ganha a etapa de Campo Grande
Piloto ultrapassa Allam Khodair na largada e lidera de ponta a ponta para vencer sua segunda prova na categoria
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O espanhol Rafael Nadal se enrola com a bandeira espanhola e posa com seu 46º troféu da carreira

Com a conquista, o
espanhol se mantém
no topo do ranking

Luciano Burti (ao centro) recebe a premiação junto com Marcos Gomes (à esq.) e Allam Khodair
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