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Indaiatuba recebe, de hoje
até domingo, a segunda eta-
pa do Oi Serra e Mar de Hipis-
mo, no Helvetia Riding Cen-
ter, com a participação dos
principais cavaleiros e amazo-
nas do Brasil. Será a primeira
vez que o local abriga a com-
petição, que é classificatória
para o Athina Onassis Horse
Show, maior evento hípico da
América Latina.

Ao todo, 75 conjuntos ten-
tarão as 25 vagas reservadas.
A entrada é franca e a primei-
ra prova começa às 9h. A eta-
pa também terá a estreia do
adestramento em 2011. Além
de classificar para o Athina
Onassis Horse Show, em se-
tembro, a competição será a sexta de oito seletivas para a

formação da equipe de ades-
tramento brasileira para os Jo-
gos Pan-Americanos, em Gua-
dalajara, no México.

As três etapas do circuito
Oi Serra e Mar de Hipismo re-
ceberão um investimento de
R$ 6 milhões, com um públi-
co total de nove mil pessoas.
A primeira competição foi rea-
lizada na Sociedade Hípica
do Rio e a última, de 1º a 3 de
julho, ocorrerá no Hotel Por-
tobelo, em Mangaratiba (RJ).
Em Indaiatuba, a premiação
será de R$ 150 mil.

Paulo Fernando de Miran-
da será um dos competidores
na luta pelo título da etapa.
“É uma competição de altíssi-
mo nível, com os melhores
conjuntos brasileiros. É muito
bem organizado e interessan-
te, pois proporciona disputa
tanto para amadores quanto
para profissionais”, explica.

O cavaleiro, que monta a
égua Ad Bieke, participará da
categoria Medium Tour
(1,35m). Na etapa do Rio de
Janeiro, Miranda ficou em
quarto lugar. “Agora quero
ser campeão em Indaiatuba”,

diz ele, que treina seus cava-
los no Helvetia Riding Center.
O local possui uma pista in-
door climatizada nos padrões
da Federação Equestre Inter-
nacional.

Irmão de Álvaro Affonso
de Miranda Neto, o Doda, ele
não vê o parentesco como
uma pressão por resultados.
“Isso abre portas. Não vejo co-
mo pressão e nem tenho ciú-
mes. Posso treinar com o Do-
da, o que aprimora a minha
técnica”, destaca.

Além de Miranda, grandes
nomes do hipismo brasileiro

confirmaram presença.
Mauro Pereira Junior, que
está em primeiro lugar na
briga por uma vaga pan-
americana com 203,583
pontos, seguido por Lean-
dro Aparecido (203,394),
Rogério Clementino
(202,71), Luiza Almeida
(202,263), João Paulo dos
Santos (201,711) e Manuel
Tavares de Almeida
(200,894) participarão do
Oi Serra e Mar de Hipismo.
Classificam-se para Guada-
lajara os quatro melhores
conjuntos.

BASQUETE

� � A equipe de basquete
adulto masculino Regatas
Mapfre recebe o XV de
Piracicaba, hoje, às 20h, no
ginásio do clube, para o 1º
jogo da série melhor de
três das quartas de final do
Torneio Novo Milênio. A 2ª
partida é na próxima
terça-feira, em Piracicaba.
Americana, Mogiano, São
Caetano, América, Jacareí e
Internacional continuam
na disputa pelo título.
(AAN)

Cavaleiro

EM ROSÁRIO

“O Brasil sempre teve
talento e o hipismo no
País está cada vez
melhor.”

Duelos valem vagas na
final e o topo do ranking

ATLETISMO

O engraçadinho risonho e
franco, sempre sarcástico
com a utopia bolivariana, de-
ve ter pensado: “Um time
paraguaio sonhar com a Li-
bertadores só pode ser um
sonho falsificado”. Que mal-
dade, amigo. Não seja assim

tão inocente, puro e besta.
Lembre você do bicampeão
Olímpia, equipo de El Gran
Capitán, Rafagol Bobadilla e
Julio César Emperador, três
de seus craques cujos no-
mes foram roubados por
mim, obrigado, da Wikipe-

dia. Lembre também que, se
até em Gramacho, o maior
aterro sanitário do mundo,
é possível encontrar felicida-
de, beleza e arte, novamente
um dia será a vez de Assun-
ção, por quê não?

Um sonho paraguaio,
compañeros, é um sonho
tão legítimo como os seios
de Larissa Riquelme. E o Cer-
ro Porteño alegremente so-
nhou. Mas o sonho acabou,
Barreto, Piris, Pedro Beni-
tez, Uglessich (e isso é nome
de paraguaio?), César Beni-
tez, Cáceres, Burgos, Fabbro
e Bareiro. O sonho acabou,
Larissa, até para John Len-
non. Que dirá, então, para a
metade azul grená do segun-
do país mais miserável da
América do Sul. (Olhem só,

que ironia, até quando o as-
sunto é miséria o Paraguai
não vence).

Mas voltemos ao futebol.
Após o jogo li uma manche-
te do principal jornal para-
guaio e reparem na senten-
ça psicanalítica: “Llegó el pi-
tazo final a los 100' y se aca-
baría el sueño para el equi-
po azulgrana”. Notaram? Os
paraguaios sonham, ami-
gos, sonham de mais, so-
nhos de verão, primavera,
outono, inverno, sonhos
que se sonham só, sonhos
que são apenas sonhos, de
padaria, que seja, mas um
doce sonho. E como nos en-
sina aquele samba-enredo,
sonhar não custa nada, Cer-
ro Porteño, mesmo que o so-
nho fosse, assim, tão irreal,

tão distante como a Ciudad
del Leste, o paraíso sem no-
ta fiscal que nos faz frontei-
ra. Porque não tem sido fá-
cil parar os meninos-ho-
mens-machos da Vila. E
honrar a camisa já foi um
grande feito, sim, senhor.
Devemos tirar o chapéu pa-
ra a torcida do Cerro, piro-
cópteros à parte, que tentou
empurrar o time até quando
o jogo já havia acabado.
Aliás, não fosse um mísero
capricho de Morfeu – o deus
dos sonhos sempre torce pe-
lo melhor time — a bola na
trave no final poderia levar
para a Baixada Santista a
pior das ressacas, daquelas
que só os uísques para-
guaios proporcionam.

Olhem vocês como é a vi-

da de um paraguaio. Não há
inferno ou paraíso. É sem-
pre aquele limbo de quem
não é primeiro nem último,
mas fica ali, margeando nos
campos do esquecimento,
migrando entre o quase lá e
o nunca será. Até que um
raio caia duas vezes no mes-
mo lugar, e o Olímpia é a
prova disso, o Paraguai vai
sonhar com a felicidade que
agora é brasileira. Sonhar
sorrindo. Porque a felicida-
de amanhã pode ser uru-
guaia ou argentina. E o so-
nho, bem, o sonho pode vol-
tar a ser brasileiro.

De Paris

Novak Djokovic viverá hoje
um dos dias mais importan-
tes de sua carreira. Na quadra
principal do complexo de Ro-
land Garros, em Paris, ele vai
jogar não apenas para ir pela
primeira vez à final do Grand
Slam francês, mas também
para tirar o espanhol Rafael

Nadal do topo do ranking
mundial. Só há um problemi-
nha: do outro lado da quadra
estará Roger Federer.

As semifinais de Roland
Garros reunirão hoje os qua-
tro melhores tenistas do mun-
do. É a primeira vez que isso
ocorre num Grand Slam des-
de a edição de 2006 de Ro-
land Garros. Além de Federer

x Djokovik, jogarão Rafael Na-
dal e Andy Murray.

Colocado em segundo pla-

no pelo público e pela im-
prensa, encantados com os
duelos épicos entre Djoko-
vic e Nadal, Federer está
cheio de vontade de voltar
a ser protagonista. Para is-
so, nada melhor do que ser
o primeiro a vencer o sér-
vio neste ano, interrompen-
do assim uma série de 43 vi-
tórias (41 em 2011). O due-
lo será logo após a semifi-
nal entre Nadal e Murray,
que começa às 9h (ESPN).

Nadal, que definiu o jo-
go entre Federer e Djoko-
vic como "a partida entre o
melhor jogador da história
e o melhor da atualidade",
é favorito contra Murray. O
número 4 do mundo, além
de não ser especialista no
saibro, vem jogando com
uma lesão de tornozelo.
(Da Agência Estado)

� � Fabiana Murer
conquistou ontem a
medalha de ouro no salto
com vara no Sul-Americano
de Atletismo. Ela deixou
Buenos Aires com a nova
melhor marca do ano na
temporada ao ar livre:
4,70m. Em 2º ficou a
também brasileira Karla
Rosa da Silva (4m). Com
6,52m, Maurren Maggi
faturou o título no salto em
distância. Keila Costa (6,45)
ganhou prata. (AE)

Regatas recebe o
XV pelas quartas
do Novo Milênio

Por problemas em seu site, a
Caixa Econômica Federal não

divulgou os resultados dos
sorteios de ontem até o
fechamento da edição.

Indaiatuba recebe o melhor
do hipismo em etapa seletiva

PAULO FERNANDO MIRANDA

Achinesa Na Li
venceu a russa
Maria Sharapova

por 2 sets a 0, com
parciais de 6/4 e 7/5,
ontem, e garantiu vaga
na decisão de Roland
Garros. Com o resultado,
a tenista oriental
alcançou pela segunda
vez seguida uma final de
Grand Slam, depois de
ter sido vice-campeã do
Aberto da Austrália, em
janeiro.
Na Li tentará conquistar
pela primeira vez o título
de Roland Garros depois
de já ter feito história no
início do ano ao se
tornar a primeira tenista
da China a chegar à final
de um Grand Slam, no
Aberto da Austrália.
Na decisão, Na Li terá
um grande desafio pela
frente. A italiana
Francesca Schiavone
segue firme na defesa do
seu título de 2010.
Ontem, a 5ª colocada no
ranking venceu a local
Marion Bartoli por 2 a 0,
com um duplo 6/3. (AE)

A FRASE

Percurso montado por
mexicano eleva o nível

Novak Djokovic tem a chance hoje de
desbancar Nadal da liderança da ATP

Chinesa bate
Sharapova e
pega italiana

Lionel Messi nega
que tenha sido
agredido em bar

Por problemas em seu site, a Caixa
Econômica Federal não divulgou os

resultados dos sorteios de ontem até o
fechamento da edição.

Uma das atrações da
2ª etapa do Oi Serra
e Mar de Hipismo

será o mexicano Javier
Fernandez. Ele será o
desenhador do percurso
dos Jogos Pan-Americanos,
em Guadalajara, e da pista
do evento deste fim de
semana. Aos 68 anos e com
30 de profissão, tem um
currículo invejável. Foi ele
quem desenhou as pistas
de concursos como Spruce
Meadows (EUA), do Pan de
Santo Domingo, em 2003,
além de ter sido assistente
do venezuelano Leopoldo
Palácios nos Jogos de
Pequim.

Fernandez virá ao Brasil
pela terceira vez. “Sei que o
Brasil já está classificado
para os Jogos de Londres e
mesmo assim está fazendo
uma seletiva de alto nível.
É importante ter eventos
com um nível técnico alto
para que o País possa
formar a equipe possível
no Pan de Guadalajara.”
Os brasileiros apontam
que uma pista do
mexicano trará alto nível
técnico. “Ele nos força a
buscar o melhor
desempenho”, analisa
Francisco Musa, atual líder
do Oi Serra e Mar de
Hipismo. (RM/AAN)

emresumo

Prova classifica para o Athina Onassis e ajuda a compor equipe nacional

� � Henrique Nunes é repórter da Agência
Anhanguera de Notícias,
e escreve às segundas e sextas.
E-mail: henrique.nunes@rac.com.br
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Novak Djokovic venceu os 41 jogos que disputou nesta temporada

ROLAND GARROS ||| SEMIFINAL

� � De férias, Lionel Messi
teria sido agredido em seu
país. Ao deixar um bar em
Rosário, sua cidade natal,
o craque levou um soco,
noticiou a agência Ansa. O
responsável pela agressão
teria sido um torcedor do
Rosário Central, clube
arquirrival do Newell’s Old
Boys, equipe onde Messi
começou a carreira. Em
entrevista ao site Olé, o
jogador negou que tenha
sido agredido. (AAN)

Fabiana Murer volta
a atingir melhor
marca do ano

Um sonho
paraguaio

A16 CORREIO POPULAR ESPORTES
Campinas, sexta-feira, 3 de junho de 2011
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Paulo Fernando de Miranda está na briga pelo título da etapa

CONJUNTOS ||| HELVETIA RIDING

Evento, que vai de
hoje até domingo,
tem entrada franca


