
Em 2018, equipes participantes são de Venâncio Aires, Vera Cruz e Santa Cruz do Sul

Turma do Vilson’s levou chimarrão para se esquentar no domingo

Competição reúne seis 
equipes de voleibol
Primeira etapa da Liga Feminina foi realizada no domingo, dia 20, junto ao 
ginásio do Parque de Eventos. Em 10 de junho, novas partidas estão agendadas
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O frio não deixou os atle-
tas de voleibol em casa. Na 
companhia do chimarrão, tem 
quem levantou às 6h30min 
para participar da primeira 
etapa da Liga Feminina de 
Vôlei Vera Cruz, realizada no 
ginásio do Parque de Eventos, 
durante o domingo, dia 20. Seis 
equipes marcaram presença na 
disputa, que tem a segunda 
etapa em 10 de junho. O in-
tuito da competição, segundo 
Joel Carlos dos Santos, é fazer 
crescer o esporte na cidade. 
Neste primeiro ano, seis  equi-
pes participam. Elas são de 
Venâncio Aires, Vera Cruz e 
Santa Cruz do Sul. “Para o ano 
que vem, a Liga espera 10. De-
vem vir times de Sobradinho e 
Arroio do Tigre. Estão ansiosos 
e já reservaram participação. 
E Rio Pardo está interessado”, 
festeja Joel, que treina uma 
equipe de Vera Cruz e busca 
apoio financeiro.

BoLA em qUAdrA, 
mATe de mão em mão
A turma do Vilson’s, de 

Santa Cruz, aproveitou o pou-
quinho de sol que entrava 
pela janela do poliesportivo 
para se esquentar. Pelas 10 
horas, o suor do primeiro 

jogo já havia ido embora e 
era o momento de recarregar 
as energias para a próxima 
disputa. A receita para isso 
era o chimarrão. “O frio não é 
empecilho. Tendo chimarrão 
está bom”, dizia a mulherada. 
Treinadas por Maicon Perei-
ra, elas entraram em quadra 
duas vezes: venceram o Match 
Point por 2 a 0 e perderam 
de 2 a 0 para o Pró Vôlei. 
Até junho, quando o torneio 
segue, esta moçada deve se 
reunir um bocado de vezes. 
“Temos treino misto nas ter-
ças e nos sábados, e feminino 
no domingo à noite”, conta 
o técnico. Ao todo, nas três 
modalidades (misto, feminino 
e masculino), o time Vilson’s 
tem 35 atletas. Alguns são co-
nhecidos, outros parentes, mas 

todos amigos, brincam eles.
reSULTAdoS
Cinco jogos foram realiza-

dos durante o domingo em 
Vera Cruz. Match Point e 
Vilson’s foram os primeiros a 
se enfrentar. O Vilson’s venceu 
por 2 a 0. Depois, o Pró Vôlei 
venceu de 2 a 1 o Unidas. Mais 
tarde, o Free Style venceu o 
Sincotec por 2 a 0. O quarto 
jogo foi entre Wilson’s e Pró 
Vôlei. Melhor para o Pró Vôlei, 
que venceu por 2 a 0. O último 
confronto também terminou 
em 2 a 0 a favor do Match 
Point, que jogou com o Unidas. 
A segunda, de três rodadas 
classificatórias, ocorre no dia 
10 de junho. A premiação, ao 
final do campeonato, será de 
troféu e medalhas para cam-
peão, vice e terceiro lugar.

Campeonato municipal. Não bastassem os percalços já exis-
tentes e que determinam uma lamentável quebra de sequência, 
o tempo chuvoso cancelou os jogos que estavam marcados para 
o último final de semana no Campeonato Municipal. A decisão do 
primeiro finalista que sai do confronto entre Clube Vera Cruz e Boa 
Vontade e o início da disputa entre Juventude e Verona ficam para 
depois da Gincana Municipal. Até lá, clubes e organização têm o 
desafio de manter torcedores e até os próprios jogadores focados, 
motivados e concentrados para jogos decisivos. E, obviamente, de 
estabelecer algum clima interessante para o fim do campeonato. 

A propósito. Apenas para constar, toda vez que esta ou outra 
coluna de opinião critica determinada situação, ainda que faça 
referência a personagens, é preciso ficar claro duas coisas: é ape-
nas uma opinião de alguém e pode inclusive nem ser importante. 
Mas essencialmente é crítica a determinado fato, ocorrência ou 
situação, sempre no sentido de contribuir para se melhorar e 
avançar. Se quem critica ou quem é criticado centrar o conteúdo 
da crítica nas pessoas, ninguém avança. Talvez até se retroceda. 
E todos perdem. Ao menos todos que gostam do bom futebol. 
Avancemos, pois. 

Um exemplo. No último final de semana chegou ao fim a 
carreira vitoriosa de Iniesta com a camisa do Barcelona. E embora 
seja um personagem bastante distante do nosso cotidiano, quem 
gosta de futebol e de profissionalismo, querendo, pode encontrar 
na história deste jogador exemplos e lições de como ser um pro-
fissional vencedor e de como aliar talento com esforço, trabalho, 
disciplina, valores e princípios. Basta ver que nos seus últimos dias 
no clube em que foi criado, Andrés Iniesta foi referenciado por 
uma constelação de craques que fizeram história  pelo mundo e 
que reconhecem no meia espanhol um importante personagem 
do futebol em todos os tempos. 

outros que param. Além de Iniesta, que deixa o Barcelona 
para encerrar a carreira em algum outro centro, o final de semana 
que fechou a temporada nas principais ligas europeias marcou o 
fim da carreira de dois outros ícones do futebol: Fernando Torres 
vestiu pela última vez a camiseta do Atlético de Madrid e Buffon, 
um dos principais goleiros da história do futebol, pendurou as 
luvas em sua última partida pela Juventus, de Turin.

Para aprender. Exemplos de postura e atitude profissional 
como os de Buffon e Iniesta poderiam e deveriam ser seguidos 
por jovens promessas do futebol brasileiro. E até por estrelas 
consagradas. Nomes como o estrelado Neymar ou os badalados 
Lucas Paquetá e Vinícius Junior, ambos do Flamengo, Lucas Lima, 
do Palmeiras, Gabriel, do Santos, só para ficar em alguns exemplos, 
certamente teriam muito a crescer com novos valores e um novo 
conceito profissional. 

Grêmio. O Grêmio viu acender a luz amarela. E deve estar aler-
ta. Há 15 dias atrás era o time de melhor futebol e mais plástico 
desempenho entre os brasileiros, quiçá na América. Depois de 
enfrentar adversários que se retrancaram e bloquearam a entrada 
de suas áreas e depois de começar a sofrer com muitas baixas, o 
futebol já não é o mesmo e as soluções já não parecem suficientes. 
Contra Atlético PR, Internacional e Paraná o time não saiu do 0 a 
0. Foi incapaz de superar times que se postaram num bloco baixo 
defensivo e não ousaram atacar. Sem espaços, o time de Renato 
acabou sendo burocrático. E se encontrar soluções com grupo 
completo já era difícil, sem Léo Moura (que precisa ser poupado de 
tempos em tempos), Geromel, Arthur,  Everton,  Alisson e Jael fica 
bem mais complicado. O desafio é encontrar alternativas e modos 
diferentes de jogar, para enfrentar times excessivamente recuados.

Internacional. O Internacional jogou na noite desta segunda 
contra a Chapecoense. Se quando esta coluna foi escrita ainda não 
se sabia o resultado, o desafio colorado é estabelecer um padrão 
estável e repetido de jogo. Manter sua segurança defensiva mas 
encontrar uma transição mais rápida, soluções ofensivas e con-
seguir fazer gols. Mais do que isso e ainda que alguns colorados 
tenham ataques histéricos só de ouvir o assunto, é preciso achar 
um nome para começar a ocupar o lugar de D’Alessandro, de quem 
o time tem de parar de ser dependente. Ou o flerte que já estabe-
lece com a zona de rebaixamento pode ser tornar namoro sério. 

Curiosidade. A exemplo dos últimos anos, vai ter campo (ou 
quadra) e bola nas tarefas esportivas da Gincana, unindo duas 
paixões dos vera-cruzenses?


