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Mesmo de fora da etapa, Jeff fará apresentação à parte para o público carioca

De fora, piloto promete duelo com ritmista
Eliminado do Red Bull X-Fighters após não conseguir vaga nas classificatórias brasileiras, o piloto Jeff
Mills, que ficou conhecido por prometer fazer a manobra do "créu" no Sambódromo da Sapucaí, não quer
ficar de fora da festa do motocross freestyle e pretende promover um duelo de som e ritmo com um
integrante da escola de Samba Grande Rio na noite deste sábado.
» Veja as fotos do treino dos brasileiros
» Veja as fotos do treino dos estrangeiros
» Antes de entrar em ação, pilotos pedem proteção
» Joaninha lidera eliminatórias e garante vaga
O competidor, que disse que faria uma coreografia inspirada no funk dança do créu, além de dar uma
volta no circuito carioca segurando uma bandeira do Brasil, como forma de homenagear o maior evento
da modalidade já ocorrido no País, contou que deve mais uma vez ousar, só que desta vez, do lado de fora
do campeonato.
"Eu, com a moto, e o sambista, com um repique, vamos fazer uma disputa na abertura do evento. Vai ser
bem legal porque, além disso, o público vai poder ver um belo show pirotécnico", disse o atleta, nascido
na cidade de Campinas, em São Paulo.
Mesmo não conseguindo vaga entre os quatro classificados para a segunda etapa do Mundial, Jeff ainda
pode representar o Brasil na disputa, já que ficou com o quinto lugar e é o primeiro reserva caso algum
dos 12 pilotos inscritos não possa competir.
Apesar de não obter a vaga direta para o X-Fighters do Rio de Janeiro, o jovem competidor nega que
esteja frustrado e comemorou a boa colocação diante de pilotos mais experientes e importantes na história
da modalidade no Brasil.
"Estou muito feliz só de estar aqui. Sou o piloto mais novo na disputa e ainda consegui ficar na frente de
pilotos mais experientes, alguns até meus ídolos. Foi o maior passo na minha carreira, maior que as
minhas pernas", brinca o piloto, 19 anos.
Durante os treinos realizados na manhã desta sexta-feira, visando um espetáculo à parte que
proporcionará ao público carioca, o jovem piloto sofreu uma queda e teve que ser atendido por membros
da equipe do resgate, apenas como procedimento padrão adotado após os tombos no motocross. Como
não sofreu danos no acidente, Jeff poderá executar as suas manobras normalmente neste sábado.
Com apenas um ano concorrendo no motocross freestyle, o campineiro acredita que este seja o momento
adequado para mudar o seu "nome artístico" dentro do esporte e adotar apenas Jeff Campacci pela
simplicidade.
"Na oitava série, um amigo meu que era DJ me deu esse apelido. Ele dizia que eu era parecido com um
Jeff Mills, que também era DJ. Mas a mudança é porque a pessoas têm dificuldades em pronunciar e
escrever corretamente o Mills. Então quero mudar enquanto estou começando", explicou.
Fã declarado do experiente piloto Cyro Monteiro, que também não conseguiu vaga entre os quatro
brasileiros, Jeff já escolheu os seus favoritos para a disputa que agitará o sambódromo carioca neste
sábado. "Entre os gringos, gosto muito do Mat Rebeaud. Dos brasileiros que classificaram, acho que o
Fred Kyrillos está vindo muito bem. Ele evoluiu bastante e tem muito potencial", finalizou.

