Isaquias
Queiroz
será
o
porta-bandeira do Brasil na
cerimônia de encerramento
Com três medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos do Rio,
Isaquias Queiroz foi escolhido pelo Comitê Olímpico do Brasil
para ser o porta-bandeira da delegação do País na cerimônia de
encerramento da competição, neste domingo, no Maracanã. “Minha
medalha de ouro é o carinho do público. A torcida veio todos
os dias, cantou o hino, estou muito feliz por isso e queria
agradecer a todo mundo”, disse o atleta.
Ele também entrou na brincadeira dos torcedores sobre a
mudança de nome da Lagoa Rodrigo de Freitas, que depois da
façanha dele deveria ser rebatizada de Isaquias Queiroz.
“Fiquei muito surpreso com essa brincadeira. Para um atleta
que nunca tinha ganhado uma medalha numa Olimpíada, chegar
aqui e contar com esse carinho dos fãs, é muito legal.
Antigamente aqui era a lagoa do remo, agora temos de mudar o
nome. No mínimo incluir a canoagem junto.”
Um dos motivos para a canoagem brasileira ter chegado ao pódio
no Rio não é apenas o talento de Isaquias. Um dos trunfos foi
o trabalho do técnico espanhol Jesus Morlán, que havia levado
David Cal a cinco medalhas olímpicas. Ele chegou em abril de
2013 para trabalhar no País e disse que o foco era uma
medalha. Conseguiu logo três.
Avesso a entrevistas, Morlán ainda não anunciou seu futuro.
Apenas pediu férias e quer descansar. Já Isaquias espera que o
técnico continue e já projeta os Jogos de 2020, em Tóquio. Mas
também quer descansar. “Combinei com ele que teria férias até
janeiro. Aí ele falou que seria até novembro porque eu só
tinha conseguido duas medalhas. Eu falei que ganharia mais uma
e seria até janeiro, e foi isso que aconteceu”, brincou.
Depois da boa campanha no Rio, Isaquias e Erlon vão voltar às
cidades natais, Ubaitaba e Ubatã, respectivamente, na Bahia.

Um baile de arrocha, com a banda Binho Alves, os aguarda para
uma grande festa de comemoração para os brasileiros ilustres.
Por Folha Vitória
“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar
até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético.
Copiou? Informe a fonte.”
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