
Domingo tem veloterra na Pista dos Eucaliptos

Provas no domingo prometem atrair bom público aos Eucaliptos

SUPERAÇÃO

AOS AMANTES DA VELOCIDADE
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Temos uma decisão. França ou Croácia. Uma das duas 
levantará no domingo a Copa do Mundo de Futebol. E fe-
chará uma copa bem organizada, cuidadosa e detalhista, 
que atraiu os olhos do mundo, encheu a Rússia de turistas 
e foi bem disputada. Não teve brilho técnico, nem grandes 
inovações táticas. Não chegou a empolgar. Mas agradou, 
como evento e como competição. 

A França do talento. Os franceses chegam para disputar 
sua terceira final, nas últimas seis edições, com uma geração 
de extrema qualidade técnica. São jogadores que individual-
mente praticam um futebol vistoso, de ímpeto, velocidade e 
primor técnico. Coletivamente o time ainda deixa um pouco 
a desejar e defensivamente tem alguns problemas. Varane 
e Umtiti são bons zagueiros e o pequeno e movediço Kanté 
está entre os melhores volantes do mundo. Mas curiosa-
mente o sistema defensivo, como um todo, não funciona 
tão bem. Do meio para a frente, no entanto, sobra agressi-
vidade e iniciativa. Na semifinal, a França pôs fim ao sonho 
belga. Venceu por 1 a 0 sem brilho e sem grande atuação. 
Mas garantiu vaga numa decisão, o que já se anunciava ao 
longo de seus jogos no mundial.

Croácia. A Croácia tem bom time. Mas não é uma equi-
pe extraordinária, acima da média. Tem ótimos valores 
individuais, especialmente no setor de meio campo. Mas, 
sobretudo, é um time que parece ter coração e muita trans-
piração. Teve problemas disciplinares antes e durante a Copa 
do Mundo, mas quando entra no campo, parece se doar ao 
extremo. Vem de três prorrogações, duas decisões por 
pênaltis. Não era e não é favorita ao título. Mas chega 
com méritos e a justiça que o futebol pode oferecer. E 
comandada por um jogador diferenciado, o camisa 10 e 
capitão Modric, candidato a craque do Mundial. O título, para 
o pequeno país que se formou a partir da antiga Iugoslávia, é 
um sonho. Mas um sonho muito mais próximo de se realizar, 
do que já esteve. Convém não duvidar. 

Palpite para a decisão. A torcida é da Croácia. Porque 
parece um time mais simpático e carismático, de jogadores 
claramente mais humildes e menos midiáticos. Um país que 
nunca venceu um mundial e que coroaria uma Copa do Mun-
do diferente, em que seleções menos cotadas enfrentaram, 
sem medo e em igualdade, as mais cotadas. Mas a favorita é 
a França. Tem mais qualidade, tem tido desempenho técnico 
melhor, tem uma camisa mais pesada e está mais descan-
sada. O título croata não está proibido. Mas a tendência, na 
ordem natural das coisas, é a de ouvirmos a marselhesa na 
comemoração do segundo título francês. “Allez les Bleus”

 
Outra disputa. Mais do que o título da Copa do Mundo, 

a decisão de domingo parece decidir uma outra honraria: o 
prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo. Passa muito 
pelo que farão na decisão para se saber se Modric, da Croá-
cia, ou Mbappé, da França serão escolhidos os melhores 
do Mundial. Até pode haver uma surpresa e ser revelado 
um nome diferente. Hazzard ou De Bruyne, talvez Kane. 
Mas é muito provável que a escolha recaia ou sobre o meia 
croata do Real Madrid, ou sobre o atacante francês do PSG. 
O primeiro, um jogador cerebral, articulador 
de passe preciso, infiltração e arremate 
de fora da área. O outro, rápido como 
um raio, habilidoso, impetuoso, capaz 
de concluir com igual qualidade com 
ambos os pés. Modric parece mais 
centrado, mais focado, mais maduro. 
Mbappé, 19 anos, colega de Neymar no 
Paris, parece tender a imitar mais do que o 
talento do colega brasileiro. Já é notado como um provoca-
dor, simulador, que gosta de se prevalecer sobre o adversário 
quando o placar lhe é favorável e que já coleciona algumas 
animosidades. A aposta? Modric. Pelo gosto pessoal.

O fim de semana será de 
velocidade em Vera Cruz. 
A 2ª etapa da Copa Viola 
Racing de Veloterra, neste 
domingo, 15 de julho, prome-
te atrair os apaixonados por 
corridas.  Segundo Maurício 
Reinicke, a prova está sendo 
organizada pela Team Jordan 
Racing, promotor de Santa 
Maria. Os treinos iniciam às 
9h30min e as corridas ofi-
ciais às 13h30min. A etapa 
será realizada na Pista dos 
Eucaliptos. Segundo Jordan, 
estão confirmados 68 pilotos, 
das cidades de Santa Maria, 
Arroio dos Ratos, Guaíba, 
Eldorado, Lajeado, Mato Lei-
tão, Porto Alegre, Alegrete, 
Venâncio Aires, Cachoeira do 
Sul e Rivera.

Este será o ultimo evento 
antes da abertura do novo 
campeonato, que iniciará em 
setembro, adianta Maurício 
Reinicke. Os pilotos inscritos 
não pagam entrada. São 17 

categorias no evento, com 
troféus personalizados e 
premiação em dinheiro. A 
expectativa da organização 
é de reunir cerca de 500 pes-
soas. Ingressos custam R$ 10.

ar
q

u
iv

o
 a

ra
u

to

Superar limitações com a 
ajuda do esporte. É isso que 
os atletas da Associação San-
ta-Cruzense de Pessoas com 
Deficiência (Aspede) fazem 
diariamente por meio do bas-
quete em cadeira de rodas. A 
trajetória inspiradora da equi-
pe poderá ser acompanhada 
de perto neste sábado, dia 
14, quando ocorre a 2ª Copa 
Aspede de Basquete em Ca-
deira de Rodas de Santa Cruz 
do Sul. O evento esportivo, 
promovido pela entidade das 
8 às 19 horas, vai reunir seis 
equipes do Estado no Ginásio 
da Unisc (bloco 41) e os jogos 
serão válidos pela 2ª Etapa do 

Campeonato Estadual 2018.
Para o atleta Alison Geller, 

que treina há quatro anos no 
time, é uma oportunidade de 
valorizar o esporte cadeirante 
na região. “Este campeona-
to é muito importante, pois 
estimula outras pessoas com 
deficiência a buscarem os 
esportes adaptados. Além 
disso, aumenta a valorização 
do nosso time que batalha dia-
riamente e ainda proporciona 
mais visibilidade a Santa Cruz 
do Sul, uma vez que a Aspede 
tem se destacado em eventos 
estaduais representando a 
nossa cidade”, argumenta.

Mais do que a integração 

entre atletas, a segunda edição 
do torneio quer mostrar que 
o basquete adaptado pode 
mudar vidas. “O esporte vem 
transformando a nossa reali-
dade. O basquete em cadeira 
de rodas melhora a nossa 
condição física e emocional, 
uma vez que a coletividade, a 
socialização e o compromisso 
da equipe nos aproximam da 
luta por um ideal comum. E 
esta vivência melhora a nossa 
qualidade de vida, além de nos 
estimular a seguir em frente, 
pois temos muitos apoiadores 
ao nosso lado”, revela Alison.

A entrada será um quilo de 
alimento não perecível. 

Aspede promove 2ª Copa de 
Basquete em Cadeira de Rodas


