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está bem próximo de garantir vaga no Pan-Americano de 2003.
Correio Popular, Campinas, 04 fev., 2003.

O número reduzido de confrontos
entre os dois deve-seao fato de o bugrino
Carlos Costa ser originalinente atleta da
categoria até 72quilos (éo atual campeão
sul-americano), que não é
pan-americana nem olím-
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lutador de taekwondo da Ponte
pretq!"'Qi~g9 Silva, tornou-se a
maiOI;i~~I!l,~rança olímpica de
pica. Ele teve de perder cerca
Campmã.s~';Isso porque só uma
de quatro quilos para comfatalidade o deixará fora dos Jogos Panpetir na seletiva brasileira,
em Minas Gerais.
Americanos de Santo Domingo, em agosto
Uma das mais sérias
na República Dominicana. A
ameaças ao pontepretano é o
disputa, continental é classiA disputada
ficatória para Atenas-2004.
argentino Alejandro SanDepois de vencer a etapa braches, que já defendeu o país
República
em uma Olimpíada e em um Pano"Não
sileira, Diogo participará da
, Dominicana
classificatória
sul-ameritodos os outros, mas acho que
será classificatória conheço
cana, dê.14 as16de fevereiro,
esse é o mais forte" aponta Diogo Silva.
na BolíVia. ,: paraAte,nas-2004 'Mas em um hipotético confronto entre
"ÁcrE~ditÕ'quevencer a
eles, o campineiro é favorito embora
~

seletiva nâci()nalfoi a parte

l'.

mais dificil. Além de classificar apenas o
campeão, o nível técnico no Brasil é o
mais alto da América do Sul. Nafase sulamericana classificam-se três de cada
categoria", afirma opontepretano, atual
campeão sul-americano da categoria até
68 quilos.
A vitória em Mmas-Gerais teve um
sabor especial para Diogo Silva, de 20 anos.

O adversário da final foi ninguém menos
que Carlos Costa, 27 anos, do Guarani,
, segundo do ranking nactpnal. Foi a ter-

ceira vez que os dois' se ernrentã.t1ri:11.toma vitória por 17 a 12no domingo, o ponte-~
pretano abriu 2a 1no dérbi do taekwondo.
A única derrota ocorreu quando ele tinha
16 anos. '~gora tem um tabu de quatro
aJl~9í" ,PxiJ}ca.
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nunca tenham se enfrentado. Isso porque
Sanches, assim como Carlos Costa, é originalmente um lutador da categoria até 72
quilos. Mais: foi derrotado pelo bügrino
na fmal do Sul-Americano dispq.tado JlO
ano passado, no Rio de Janeiro. \
Apesar da derrota, as chances de CWlos Costa ir ao Pan ainda n~o se esgotaram. Para tanto, ele teria de torcer pela
classificação de Diogo Silva na Bolívia e
uma posterior contusão dopontepretano.
"Para a ConfederaçãoSul-Americana,não
sou eu que conquistarei a vaga, mas sim
o Brasil", explica o pontepretano. A Confederação Brasileira de Taekwondo leva
tão a serio a hipótese que os vice-camIpeões da seletiva nacional serão enviados
pela entidade para um torneio aberto na
Espanha,: que._~~I1.'!!,~c~JEopr~ParaX~()'.
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