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Rafaela Silva derrotou a
dominicana Ana Rosa em
pouco mais de um minuto:
ouro que faltava na coleção

Um dia dourado para
os atletas brasileiros
Com destaque para o ouro de Rafaela Silva no judô, Brasil tem
um ótimo desempenho no Pan e sobe várias vezes no pódio
>>Lima

O

segundo dia do judô nos
Jogos Pan-Americanos
teve como grande destaque a medalha de ouro de
Rafaela Silva, campeã olímpica. A carioca encarou a dominicana Ana Rosa na categoria
até 57kg e venceu por ippon
em pouco mais de um minuto
de combate. Com a conquista,
Rafael fecha um ciclo incrível:
campeã pan-americana, mundial e olímpica.
“Com certeza (era a medalha que estava faltando na coleção). Eu estava me cobrando
tinha um tempo. Estou muito
feliz com meu resultado”, afirmou Rafaela ao ‘SporTV’.
No hipismo, Marlon Zanotelli venceu a prova individual

de saltos e garantiu o lugar
mais alto do pódio. Na Vela,
Marco Grael e Gabriel Borges
terminaram a regata da medalha na liderança da classificação geral e confirmaram o ouro
na classe 49er. Patrícia Freitas
também levou a medalha dourada na classe RS:X.
Um show nos revezamentos

No atletismo, os revezamentos
do Brasil brilharam intensamente. No feminino, ouro com
a equipe formada por Andressa
Fidelis, Vitória Rosa, Lorraine
Martins e Rosângela Santos.
Elas ganharam a prova com o
tempo de 43s04.
No masculino, o time do
Brasil também foi ao primeiro
lugar do pódio, com Rodrigo
Pereira, Jorge Henrique Vides,

Derick Souza e Paulo André.
Eles venceram estabelecendo
o tempo de 38s27.
Nos 10 mil metros, Ederson Vilela ficou com o ouro,
com o tempo de 28min27s44,
o melhor na carreira: “Eu vim
trabalhando muito, fazendo
uma preparação muito boa na
Colômbia. E sabia que estava
bem. É muita felicidade colocar
o meu nome entre os grandes”.
No vôlei feminino, a seleção
brasileira bateu a equipe dos
Estados Unidos por 3 sets a 0
(25/21, 25/22 e 25/17) e assegurou vaga nas semifinais do torneio. No basquete feminino, a
vitória sobre a Colômbia por 62
a 48 garantiu o Brasil na final
do Pan-Americano. O time enfrenta amanhã, às 23h, o vencedor de EUA e Porto Rico.
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VITÓRIA NA ESTREIA
NNO Brasil estreou no Pré-Olímpico masculino de vôlei com
uma vitória sobre a equipe de Porto Rico por 3 sets a 0 (25/23,
25/19 e 25/19), no Palácio de Cultura e Esportes de Varna, na
Bulgária. A equipe do técnico Renan Dal Zotto conseguiu o
triunfo, mesmo jogando abaixo do seu potencial, com vários erros bobos. Hoje, às 11h (de Brasília), o time volta à quadra para
enfrentar o Egito. No domingo, os adversários serão os donos
da casa. Apenas uma seleção garante vaga em Tóquio-2020.

Lucarelli enfrenta o bloqueio na vitória do Brasil sobre Porto Rico

JUANFRAN É
APRESENTADO
NNO espanhol Juanfran foi

apresentado pela diretoria do São Paulo em coletiva no Morumbi. Ao lado
de Raí, diretor-executivo,
o ex-jogador do Atlético
de Madrid elogiou o novo
clube: “Para mim, é o melhor das Américas”. O lateral-direito de 34 anos
assinou contrato com o
Tricolor até o fim de 2020.

HOJE NA TV
RECORD
International Champions Cup
Atlético de Madrid x Juventus
13h (vivo)

NEGOCIAÇÃO COM
ROGÉRIO CENI

SPORTV
Brasileiro Sub-17
Corinthians x Flamengo
9h30 (vivo)
Brasileiro Série B
Coritiba x Figueirense
16h (vivo)
Vitória x Paraná
18h30 (vivo)
Jogos Pan-Americanos
Futebol
Honduras x Argentina
22h25 (vivo)

NNA diretoria do Cruzeiro,
que abriu conversas com o
técnico Dorival Junior para
substituir Mano Menezes,
que deixou o clube recentemente, estaria negociando
agora com Rogério Ceni,
atualmente no Fortaleza. A
imprensa mineira diz que
o ex-goleiro passou a ser o
favorito ao cargo.

SPORTV2
Pré-Olímpico de Vôlei
Masculino
Brasil x Egito
10h30 (vivo)
Jogos Pan-Americanos
Natação
13h (vivo)
Judô
16h45 (vivo)

