
Durante sua estadia em Vera Cruz, o atleta aproveitou para fotografar alguns pontos turísticos

Ciclista percorre o Estado 
e fala de respeito e amor
Depois de andar por todo o Brasil de bicicleta, José Maria Paranhos, mais conhecido 
como Dag, iniciou o percurso para conhecer as cidades do Rio Grande do Sul
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Na sexta, Dag palestrou para alunos de 8º e 9º anos da Elemar

Conhecer cada pedacinho 
do Brasil, sem dinheiro e em 
cima de uma bicicleta. Pa-
rece loucura, não é mesmo? 
Mas para o ciclista José Maria 
Paranhos, natural de Uru-
guaiana, foi a realização de 
um sonho. O atleta percorreu 
os 26 estados do Brasil e o 
Distrito Federal, e ainda segue 
pedalando. Agora, sua missão 
é visitar as cidades gaúchas. 
Até o momento são mais de 
245  municípios percorridos.

Em cada lugar que passa e 
que visita Dag, como é conhe-
cido, procura fazer palestras 
gratuitas levando, principal-
mente para  estudantes, men-
sagens de superação, respeito 
e amor. Na semana passada, 
de quarta-feira até o final de 
semana, o destino do ciclista 

foi Vera Cruz, após ter pas-
sado por outros municípios 
do Vale do Rio Pardo, como 
Candelária e Vale do Sol. 

Na Capital das Gincanas, 
o ciclista palestrou em três 
escolas: no Poli, na Jacob Blész 
e na Elemar Kroth. Durante 
seu encontro com os jovens, 
Dag conta um pouco sobre sua 
história de vida, o que viu, por 
onde passou, suas impressões 
sobre cada lugar que pedalou. 
Durante o período que esteve 
no município, aproveitou 
para fotografar alguns pontos 
turísticos, entre eles a Praça 
José Bonifácio, a igreja matriz, 
a Casa de Cultura.

Além dos aprendizados e 
ensinamentos, o atleta encon-
trou na viagem sobre duas 
rodas a sua liberdade. Para 
isso, foi preciso superação, 
determinação, coragem e fé.

Mas e por que a vontade de 

ir tão longe e de bicicleta? O 
objetivo de largar tudo e viajar 
pelo país de bicicleta, buscan-
do conhecer a diversidade de 
culturas e ver a beleza e até 
mesmo a tristeza escondida 
em cada canto do Brasil, foi 
concebido há alguns anos. 
Dag havia planejado com um 
amigo embarcar nesta aven-
tura. No entanto, antes de 
começá-la, uma tragédia adiou 
a viagem. O amigo perdeu 
a vida de forma violenta em 
um assalto.

Após alguns anos de pre-
paração psicólogica e física, 
Paranhos decidiu seguir o 
plano (por ele e pelo amigo) 
e partiu para conhecer as pe-
culiaridades do país em cima 
de sua magrela, como gosta 
de chamar. 

Ao longo de suas andanças 
Brasil a fora, o ciclista decidiu 
adotar um filhote de vira-lata 
(mistura de Yorkshire com 
Terrier), o qual batizou de 
Bambino. Acomodado em 
uma casinha feita para encai-
xar na garupa da bicicleta, o 
animal foi um grande compa-
nheiro de aventuras, até que 
morreu. Desde então, Dag 
percorre o Rio Grande do Sul 
sozinho. Apesar disso, enalte-
ce a acolhida que tem por cada 
lugar que passa.

allez les Bleus. A França é bicam-
peã mundial de Futebol. A geração 
comandada em campo por Lloris, 
Varane, Kanté, Pogba, Griezmann 
e Mbappé, e fora dele por Didier 
Deschamps, venceu a Croácia com 
autoridade, 4 a 2 e comemorou muito 
a conquista da Copa da Rússia. 

Justa campeã. Este time da França que 
agora toma as ruas de Paris para celebrar é o mesmo elimina-
do sem brilho há 4 anos, no Brasil, e que perdeu a Eurocopa 
em casa para Portugal, depois de ter o título praticamente nas 
mãos. Ao contrário do que muito se vê, o trabalho teve con-
tinuidade, o treinador foi mantido e respaldado e a geração 
foi protegida, trabalhada e amadurecida. Hoje há jogadores 
maduros e experientes, que dão sustentação a toda uma 
juventude que surge e que tem em Kylian Mbappé, 19 anos, 
segundo jogador mais jovem da história a fazer um gol em 
final de Copa, sua grande estrela. Com um futebol rápido, 
leve, envolvente, o time foi superando seus adversários, 
inclusive os mais difíceis, para chegar à decisão e superar 
o ótimo time da Croácia. O título foi conquistado com bom 
futebol, resultados eficientes e sem contestações. 

Palmas à Croácia. A seleção croata, vice-campeã mundial, 
fez uma grande Copa do Mundo. Dentro do campo, mostrou 
um futebol comprometido, de entrega, consistência tática e 
muito sacrifício. Fora dele, encantou o mundo com o carisma 
de suas crianças e até de sua presidente. Jogadores como 
Vida, Perisic, Raktic, Modric e Mandzukic conduziram um time 
desacreditado, sem tradição, jovem de certa forma e que por 
muito pouco não conquistou a Copa. E que, ainda assim, tem 
muito a comemorar. 

reconhecimento à Bélgica e inglaterra. Na disputa do 
terceiro lugar, a Bélgica superou a Inglaterra e obteve a me-
lhor colocação de sua história numa copa do mundo. Ambos 
os times se inserem naquele conjunto de equipes que teve 
boa participação, futebol razoável, que teve o direito de so-
nhar, mas que ainda careceu de algo a mais para poder atingir 
o nível mais alto. Mas têm o que comemorar neste Mundial. 

destaques. Terminada a Copa, foram escolhidos pela 
Fifa os principais destaques individuais. Curtois, da Bélgica, 
foi eleito o melhor goleiro. Kane, da Inglaterra, o goleador, 
com 6 gols marcados. Mbappé, da França, a revelação. E Luca 
Modric, da Croácia, o melhor jogador da Copa do Mundo. 

decepções. Se há destaques, há aqueles de quem muito 
se esperava. E que decepcionaram. Alguns nomes? Há vários. 
No Brasil, Neymar, Marcelo, Wiliam e Gabriel Jesus renderam 
muito menos do que se esperava. Na Espanha, Piqué não 
foi o mesmo de outros tempos. Na Argentina, Mascherano, 
Di Maria, Aguero e Messi ficaram devendo. Na Alemanha, 
Neuer, Muller, Hummels e Kroos. Cristiano Ronaldo foi bem 
no primeiro jogo e depois parou. 

Que Copa foi essa? Não foi, definitivamente, uma Copa 
que encantou. Não teve brilhantismo, nem coletivo, nem 
individual. Não houve a grande e incontestável seleção, 
não houve o craque para a história. Foi apenas boa, razoá-
vel, interessante e prazerosa. Como todas as Copas são. Foi 
também a Copa da encenação. Uma tentativa de ludibriar 
em que o brasileiro Neymar foi protagonista, ator principal 
que agora paga um preço caro. Mas que teve muitos outros 
a lhe emprestarem o papel de coadjuvantes. Foi a Copa 
de momentos estranhos, como o gol sofrido por Senegal 
com seu defensor escorado à trave, assistindo a tudo pla-
cidamente, ou da comemoração do jogador belga, que na 
tentativa de estufar as redes, acertou a trave e teve a bola 
de volta no próprio rosto. Foi a Copa do VAR que, sozinho, 
definiu a marcação de 10 pênaltis. E das bolas paradas. Foi 
uma Copa que veio, agradou, mas vai embora sem deixar 
tantas saudades assim. Que venha o Catar, daqui há 1.589 
dias. Até lá, amigos! 


