
Em Gramado, Vera Cruz leva mais uma medalha
JIU-JITSU

Maurício tem 26 anos e vai representar a Unisc

Eduardo e Júnior representaram o município

Da região para a
natação paralímpica
Maurício Scota embarca para São Paulo e participará do Para pan-americano 
Universitário. Ele teve uma das pernas amputadas após acidente de trânsito
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COMPETIÇÃO
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Tem jovem da região que vai integrar a 
primeira equipe paralímpica do Brasil no Para 
pan-americano Universitário, que acontece 
entre os dias 19 e 29 de julho, em São Paulo. 
Maurício Scota, de 26 anos, está confirmado na 
natação paradesportiva, representando a Uni-
versidade de Santa Cruz do Sul (Unisc). Ele foi 
convocado através da Federação Universitária 
Gaúcha de Esportes. Também da Unisc parti-
cipará Jaqueline Beatriz Weber, do atletismo.

Maurício já vem de outras competições. 
Ele é paratleta do Grêmio Náutico União de 
Porto Alegre e marcou presença em eventos 
estaduais, nacionais e até internacionais, 
como este do fim do mês. “Temos quatro com-
petições de nível nacional, que têm duração 
de três dias, normalmente. E têm as compe-
tições aqui no estado. Essas, normalmente, 
têm a duração de apenas um dia”, detalha 
o jovem, que há quatro anos tem a natação 
como rotina.

Esse esporte na vida de Maurício não foi 
por acaso. Em 2009, ele sofreu um acidente 
de motocicleta e teve a perna esquerda am-
putada. Precisou encontrar outro esporte, já 
que era um fissurado por futebol. A ausência 
do membro o fez se adaptar. Após iniciar a 
faculdade de Educação Física, cursou a disci-
plina de Natação, que integra o currículo do 

curso. Incentivado ao final do semestre pela 
professora Úrsula Muller, alimentou seu gos-
to e ingressou na natação. Não se arrepende. 
Tem sonhos e é determinado naquilo que 
aponta como meta.

O fim de semana foi de disputas no Grama-
do International Pro, competição de jiu-jitsu. 
E teve atleta de Vera Cruz que garantiu mais 
uma medalha. Junior Aquino ficou vice-
campeão na categoria master branca pena. 
A competição, realizada na Serra Gaúcha, 
contou com a participação de cerca de 700 
atletas. O campeão absoluto em cada faixa 
ganhava vaga com tudo pago para o Grand 
Slan, em Abu Dhabi, o que denota o alto ní-
vel dos competidores, vindos de todo Brasil 
e até de fora do país. No campeonato do fim 
de semana, a Secretaria de Cultura, Turismo, 
Esportes e Lazer de Vera Cruz custeou parte 
das despesas dos atletas. 

FOCO
Depois de mais essa conquista, a Samurai 

Skull Warriors Jiu-Jitsu, academia filiada a 
Samurai Team Santa Cruz do Sul e que tem 
sua sede junto ao Clube Vera Cruz, foca os 
treinos na próxima competição, segundo o 
instrutor Eduardo Raupp. “Estamos colhendo 
vários resultados positivos desde o início da 
nossa filial”, frisa ele, que também participou 
das disputas no fim de semana, mas que não 
subiu ao pódio.

Fim do sonho. Terminou diante da 
geração de ouro da Bélgica, o sonho 
do hexa brasileiro. Num jogo em que 
a Seleção Brasileira teve um primeiro 
tempo muito ruim, bastante abaixo 
do padrão que vinha apresentando, 
nem a reação do segundo tempo foi 
suficiente. O Brasil perdeu por 2 a 1 e deu 
adeus precocemente à chance de disputar seu sexto título 
mundial.

 
Uma queda diferente. Ao contrário do que aconteceu 

há quatro anos, na derrota histórica de 7 a 1 para a Ale-
manha, desta vez o consenso é de que o Brasil caiu com 
dignidade. Foi um time que trabalhou corretamente, se 
organizou, formou uma boa estrutura de equipe, chegou 
à Copa com os melhores nomes e com raríssimas contesta-
ções ou discordâncias. No Mundial, começou com dificul-
dade, mas foi crescendo. E se não chegou a empolgar com 
plasticidade e espetáculo, praticou um futebol eficiente e 
pragmático. Perdeu diante de um adversário que foi mais 
competente e que é protagonista na disputa do título. Um 
resultado, portanto, que pertence ao futebol e que não 
provoca maiores traumas. 

Saiu maior do que entrou. Por tudo o que fez na fase 
preparatória, pelo estágio em que levou a Seleção à Copa 
do Mundo e mesmo com seu trabalho durante o mundial, 
o técnico Tite saiu desta campanha maior do que entrou. 
É inegável que cometeu erros e eles são naturais. Mas a 
grande prova de que seu trabalho foi plenamente apro-
vado, é a opinião pública e da própria CBF, apostando na 
continuidade. Só não seguirá à frente da Seleção no novo 
ciclo, se não quiser.

Saiu menor do que chegou. Aos 26 anos, milionário, 
pai, há quatro anos respondendo à dura exigência euro-
peia, ícone mundial seguido por multidões, Neymar não 
deveria mais ser tratado como um menino. E, menos ainda, 
agir como um. Chegou ao mundial disposto a tudo para que 
esta fosse a sua Copa. Enfrentava os resquícios de uma le-
são grave, que o deixou 3 meses longe dos gramados. Seu 
desempenho poderia estar comprometido. Mas nem foi 
sua atuação dentro do campo que o fez diminuir de tama-
nho, já que seu rendimento pode ser considerado superior, 
inclusive, ao de Messi e Cristiano Ronaldo. O problema de 
Neymar é sua postura, é sua atitude com os adversários, 
com o jogo e com o mundo exterior. Ele parece um menino 
mimado, super protegido, isolado do mundo real. Incapaz 
de compreender seu papel como ídolo máximo, referência 
e liderança técnica de uma seleção. Faltam-lhe atitude e 
postura, falta-lhe carisma, maturidade. Parece viver entre o 
narcisismo e a vaidade extrema de quem se acha superior 
e intocável. Capaz de tanto superar tecnicamente quem 
quer que seja, quanto ludibriar. Sua imagem restou arra-
nhada. Para muitos, virou piada mundial. Em tempos de 
globalização, virou sinônimo de memes. Não será, nesta 
temporada, o melhor do mundo e, possivelmente, se dis-
tancie dos melhores. O tempo deveria estar lhe fazendo 
bem. Mas o está fazendo menor. 

Semifinais. Bélgica e França de um lado. Croácia e 
Inglaterra de outro. As europeias são as quatro remanes-
centes na luta pelo título mundial. Dois confrontos equi-
librados e diferentes. Belgas e franceses tendem a fazer 
um jogo mais plástico, mais ofensivo, de bola trabalhada e 
transição rápida. Velocidade e técnica com a bola no chão. 
Com ligeira vantagem francesa, ainda que a torcida seja 
pela Bélgica. Já croatas e ingleses devem fazer um jogo 
mais pragmático, de força física, jogo tático e mecânico. 
Menos malemolência, mais imposição. Com favoritismo 
da Croácia. Pela qualidade técnica e pelo desempenho 
até aqui.


