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HENRIQUE NASSER E GUILHERME CONFELLA GANHARAM 3 MEDALHAS CADA UM

  

  

Uma atuação que vai entrar para a história da participação de São Carlos nos Jogos Abertos
do Interior. A equipe de Natação PPD (Pessoas Portadoras de Deficiência) conquistou na
quarta, dia 19, na piscina do Clube de Campo de Piracicaba, a 8ª colocação com 12 medalhas,
sendo 4 de ouro, 4 de prata e 4 de bronze. Henrique Sacomano Nasser, ouro nas provas dos
50m e 100m Livre e nos 50m Costas, e Guilherme Aparecido Confella, prata nos 50m e 100m
Livre e 50 Peito, foram os paratletas com maior número de medalhas conquistadas.

  

  

  

Daniel Mendes dos Santos e Tiago Moda estão levando na bagagem de volta para casa duas
medalhas cada um. Daniel ficou com o bronze nos 50m Costas e 50m Livre, enquanto Tiago foi
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prata nos 50m Borboleta e bronze nos 50m Livre. Valdecir Félix da Silva (Tomate) foi medalha
de Ouro nos 50m Costas, enquanto Maxuel Souza Ferreira, que no sábado passado havia
conquistado o ouro na prova dos 100m Rasos no Atletismo PPD, conquistou o bronze nos 50m
Livre.

  

  

  

Para Sebastião D'Agostino Júnior (Tião), técnico de Maxuel e Daniel, as medalhas foram uma
surpresa bastante agradável. "Nós usamos a natação com eles como uma atividade
complementar ao trabalho desenvolvido no atletismo"¸ comemorou. No caso de Ricardo
Colombo, que treina Henrique, Tiago, Guilherme e Valdecir, as medalhas premiam um trabalho
que vem sendo desenvolvido há pouco mais de um ano na piscina do São Carlos Clube, por
meio de uma parceria com a Prefeitura.

  

  

  

"Essas medalhas demonstram o comprometimento de cada um dos nossos paratletas que,
com muita dedicação, vêm buscando superar seus limites a cada dia. Vejam a dificuldade que
nós enfrentamos aqui, já que a competição contou com paratletas que representaram o Brasil
na Paraolímpiada de Pequim agora em 2008", concluiu.
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O chefe da delegação de São Carlos, Geraldo Costa Dias Júnior (Geraldinho), esteve no local
da competição e participou da entrega de medalhas. "É muito gratificante acompanhar o
empenho desses nossos paratletas, eles mostraram mais uma vez todo o poder de superação
e conquistaram importantes medalhas para São Carlos", festejou o dirigente.
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