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PASSE CURTO

JAIR VENTURA
NO CORINTHIANS

Hugo Perruso

VOCÊ SABIA
Há quatro
meses
jogando
na mesma
equipe, o
sexteto só se
conheceu pessoalmente
na Game XP

Henrique (E),
Bruno Keul,
Paulo Henrique,
Bruno Menezes
e Patricio fazem
parte da equipe
de Overwatch
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disciplina é de atleta,
com horários de treino
e descanso seguindo
uma agenda. De segunda a
sexta-feiras, entre 20h e meianoite, Hexed, HM, Yax, Svenko, Drusker e Quejadinha se
reúnem virtualmente para
ensaiar e definir estratégias
para as competições de Overwatch, um dos grandes games
de tiro em primeira pessoa.
Bruno Keul, de 24 anos,
Henrique Mutti, de 17, Yannis Pontuschka, de 24, Bruno
Menezes, de 16, Patricio Bertolini, de 24, e Paulo Prado,
de 18, respectivamente, são
conhecidos pelos apelidos no
mundo virtual e chegam ao
Game XP 2018 como apostas
da organização INTZ. Juntos
como equipe há quatro me-

ses, o sexteto se encontrou, fisicamente, pela primeira vez
no Rio na sexta-feira.
“Sempre que possível, disputamos campeonatos. Jogamos no meio ou no fim de
semana. Há jogadores que
trabalham, outros que só estudam. Então tem que conciliar as duas coisas e dar uma
balanceada. Dormir bem, pois
acordamos cedo, e treinar à
noite. Essa é a rotina diária”,
disse Bruno ‘Hexed’ Keul.
O grupo é formado por jogadores de São Paulo, Rondônia e até da Argentina. O
entrosamento aconteceu online e deu tão certo que atraiu
o interesse da INTZ. Em comum, o sexteto compartilha o
sonho de viver como jogadores profissionais. Com a liga
de Overwatch em expansão
no Brasil, os gamers miram à
estabilidade de nomes consagrados de League of Legends,
game de batalha online, com
vencimentos de R$ 15 mil, em
média, além das premiações.

Entendia
bem o português, mas
conversava
pouco. Estou
aprendendo a
falar melhor
e decidi
procurar uma
organização
brasileira”
Patricio
‘Drusker’

Esse é um dos argumentos
dos caçulas do time, Henrique
‘HM’ Mutti e Bruno ‘Svenko’
Menezes, nas negociações
com os pais para encaixar na
agenda de estudante brechas
para os treinos e competições.
“No começo, os pais só querem saber das notas. Não ligam se (o jogo) não atrapalhar
o desempenho na escola. Mas,
quando você começa a ganhar
dinheiro, eles têm que aceitar
que isso pode ser grande para
o futuro, algo que você gosta e pode virar trabalho. Ao
entrar para uma organização
grande, o jogador recebe um
salário, um dinheiro consistente, e as pessoas passam a
respeitá-lo”, disse Henrique.
Por enquanto, o dinheiro
ainda não permite viver disso, mas já é um complemento
de renda importante com um
bônus. “Nada melhor do que
ganhar dinheiro fazendo uma
coisa que você gosta”, ressaltou Keul, que trabalha com
marketing digital.

Antes jogava
Overwatch
como brincadeira, gostava de jogar
porque sou
competitivo.
A INTZ nos
deu a chance
de disputar
o Game XP”
Bruno
‘Hexed’ Keul

O Corinthians anunciou Jair
Ventura como treinador para
o restante da temporada. O
tempo do contrato não foi
divulgado. Ele terá como auxiliar Osmar Loss, que estava
no comando da equipe desde
maio. A estreia de Jair Ventura será contra o Palmeiras,
domingo, no Allianz Parque.

MELO NA FINAL
DO US OPEN
Ao lado do polonês Lukasz
Kubot, Marcelo Melo avançou
à final das duplas masculinas
do US Open, a quarta do brasileiro em Grand Slams. Na
semifinal, Melo e Kubot venceram Malek Jaziri, da Tunísia,
e Radu Albot, da Moldávia, por
2 sets a 1 (7/6(3), 3/6 e 6/3).

CBF DIVULGA
CALENDÁRIO
A CBF divulgou o calendário
do futebol brasileiro para o
ano que vem. Com poucas alterações em relação ao atual,
haverá uma pausa durante a Copa América, que será
disputada no Brasil, entre os
dias 14 e 30 de junho. Nas datas-Fifa, porém, a Copa do
Brasil e o Campeonato Brasileiro seguirão normalmente.

HOJE NA TV
GLOBO
Globo Esporte
12h50 (vivo)
Amistoso
Brasil x Estados Unidos
21h05 (vivo)
SPORTV
Brasileiro Série B
CRB x Guarani
16h (vivo)
Brasileiro Série B
Paysandu x Avaí
18h (vivo)
Amistoso
Brasil x Estados Unidos
21h05 (vivo)

