
O pivô Nandão Ferreira, de 28 anos, 2 metros de altura e 115 
quilos, chega para reforçar a equipe Cigha União Corinthians 
para o Campeonato Estadual. O atleta, que foi vice-campeão 
Estadual RS pelo Guarani, de Venâncio Aires, em 2016, tam-
bém integrou a equipe Caxias do Sul Basquete que disputou o 
histórico playoff da NBB 2018 e foi campeão Estadual 2018 de 
Santa Catarina. Com a carreira iniciada na cidade de America-
na, em São Paulo, aos 15 anos, 
o atleta conquistou, também, 
títulos de expressão como o 
Campeonato Paulista Juvenil 
2008 (ABCD Bandeirantes Rio 
Claro); Liga de Desenvolvimento 
de Basquete 2012/2013 (Pas-
choalotto Bauru Basketball); Vi-
ce-Campeão da Liga de Desen-
volvimento Olímpico (Itabom 
Bauru Basketball); e 3ª Coloca-
ção do NBB5 2012/2013 (Pas-
choalotto Bauru Basketball).

Feras da Bola busca vitória no domingo

UniCo inicia na próxima semana disputa do Estadual Adulto de Basquete

Equipe de futsal de  Vera Cruz disputa semifinal. Se vencer o Dallas F.C. joga a decisão, logo depois, com o ganhador do outro confronto
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Time de Vera Cruz foi o único com 100% de aproveitamento
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Letícia Pires, Francieli 
Hoffmann, Angélica de 
Oliveira (Shelli), Mirandia 
Moreira, Brunna dos Santos, 
Elis Pranke, Grabriela 
Zampieri, Bruna Wink, Juliana 
Tornquist, Jussara Fontoura, 
Rejane Cortes, Carolina 
Eickstadt, Liege da Silva e 
Neoli Gabe.

O domingo, dia 18, será de 
muito futsal junto ao ginásio 
poliesportivo do Parque de 
Eventos de Vera Cruz. Isso 
porque ocorrem os confron-
tos da semifinal e da final da 
1ª Liga Regional de Futsal 
Feminino. E tem time daqui 
nessa disputa. O Feras da 
Bola joga com o Dallas F.C., 
de São Martinho da Serra. 
Também pela semifinal tem 
Paraíso Futsal, de Paraíso do 

Sul, e Real Minas, de Caça-
pava do Sul. Os vencedores 
desses confrontos disputam a 
grande final. Os perdedores, 
o terceiro lugar. As partidas 
iniciam às 14 horas.

As equipes do Feras da 
Bola e do Paraíso Futsal têm 
a vantagem de jogar pelo em-
pate na fase final, por terem as 
melhores campanhas nos seus 
respectivos grupos. Em uma 
eventual final entre as duas 
equipes, o empate favorece o 
time de Vera Cruz, que tem a 
melhor campanha geral. 

Embora o caminho para a 
vitória seja mais fácil à equipe 
daqui, as meninas vão bata-
lhar lance a lance pelos gols.  
“Nós temos o conhecimento 
de que a equipe do Dallas é 
muito forte. Elas são rápidas, 
vamos ter que dobrar a aten-
ção, marcar firme”, antecipa, 
uma das atletas, Angélica de 
Oliveira, a Shelli. “O fato de 
jogarmos em casa nos ajuda. 
Esperamos o apoio da torcida 

para nos incentivar mais”, 
almeja a jovem.

A LIGA
A competição iniciou com 

10 times, cada um represen-
tando uma cidade. Essa de-
zena de equipes foi dividida 
em duas chaves. O Feras da 
Bola ficou na B, junto com 
Lyon FC, de Santa Cruz; 
Legendárias, de Rio Pardo; 
Real Minas, de Caçapava do 
Sul; e Assef/SB Esportes, de 
Candelária. 

A primeira rodada foi reali-
zada em Vera Cruz. A segun-
da, em Santa Cruz; a terceira 
em Candelária; a quarta em 
Caçapava do Sul; e a última 
da classificatória no municí-
pio de Rio Pardo. O time de 
Vera Cruz foi o único com 
100% de aproveitamento, 
ganhando todos os jogos 
disputados. 

Classificaram-se para a fase 
seguinte os dois primeiros 
colocados de cada chave. Na 
B, além do Feras da Bola, o  

Real Minas. Neste domingo, 
o time de Vera Cruz enfrenta 
o segundo colocado da chave 
A, o Dallas F.C., de Santa 

Maria. Já o Real Minas faz 
a semifinal contra o Paraíso 
Futsal, que ficou em primeiro 
na fase inicial.

Um dos mais tradicionais 
clubes do Rio Grande do Sul, 
o Esporte Clube União Co-
rinthians, inicia na próxima 
semana a disputa do Cam-
peonato Estadual de Basquete 
Adulto. O primeiro jogo da 
equipe na competição acon-
tece no dia 21 de novembro, 
em Caxias do Sul, contra o 

Caxias Basquete. “Estamos 
muito confiantes e queremos 
brigar pelo título”, destaca o 
diretor de Basquete do UniCo, 
Diego Puntel. Para reforçar a 
equipe, o clube anunciou a 
contratação do pivô Fernando 
Ferreira da Silva, o Nandão, 
que disputou o Novo Basque-
te Brasil (NBB) pelo Caxias do 

Sul Basquete.
 A segunda partida do 

Estadual será contra a equipe 
do Sojão, dia 23, em Santa 
Rosa. Já a terceira disputa 
da primeira etapa, contra a 
equipe do Caimans, de Passo 
Fundo, ainda não tem data 
definida. A segunda etapa 
do certame será nos dias 7, 

8 e 9 de dezembro, em Santa 
Cruz do Sul. “As disputas vão 
acontecer no nosso ginásio 
e contamos com presença e 
apoio do nosso torcedor para 
que possamos sair vitoriosos 
desta etapa”, frisa Puntel.

Comandada pelo técnico 
Athos Calderaro, tendo como 
preparador físico Alexan-

dre Kessler e fisioterapeuta 
Gustavo Kniphoff, a equipe 
Cigha União Corinthians vai 
para o Estadual com atletas da 
base, da categoria Sub-20 que 
disputam a Liga de Desenvol-
vimento de Basquete (LDB), 
com o reforço de  atletas pro-
fissionais e com experiência 
em competições nacionais.


