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Equipe festejou dentro de quadra o título da competição

UniCo conquista o
Estadual de Basquete
Equipe de Santa Cruz derrotou o Sojão, de Santa Rosa, na noite da última 
sexta-feira, no União Corinthians. Decisão chegou a ter duas prorrogações
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Foi longo, mais do que o 
tempo normal. Teve prorro-
gação, apreensão, luta até os 
instantes derradeiros. Mas 
depois de quatro períodos 
e mais 10 minutos de tem-
po extra, o grito da vitória 
ecoou dos atletas do Cigha 
União Corinthians (UniCo), 
que disputou a final do 
Estadual de Basquete, na 
noite de sexta-feira, dia 14. 
O adversário foi o Sojão, de 
Santa Rosa.

O placar encerrou em 120 
para o time de Santa Cruz e 
em 112 para o da região no-
roeste do Rio Grande do Sul. 
A decisão do certame foi em 
Santa Cruz e lotou o União 
Corinthians. Após o jogo, 
festa e muita comemoração 
dentro de quadra.

PERÍODO A PERÍODO
Nos momentos iniciais do 

primeiro período, a equipe 
do UniCo foi surpreendida 

com contra-ataques rápidos 
do Sojão. Após, conseguiu se 
encontrar no jogo e garantir 
vantagem, virando o placar. 
De novo, o Sojão se impôs e 
garantiu a frente do placar. 
Mas no final, o marcador 
encerrou favorável ao time 
de Santa Cruz: 28 a 27.

O segundo período encer-
rou com 52 pontos para o 
UniCo e 49 para o Sojão. No 
terceiro, o UniCo conseguiu 
abrir uma vantagem de 74 
a 65 em cima da equipe vi-
sitante. O técnico do Sojão, 
Eduardo Garcia, chamou a 
equipe no início do perío-
do e solicitou melhora na 
marcação e a extinção dos 
passes errados, o que vinha 
prejudicando a equipe.

No quarto e último pe-
ríodo do tempo normal, o 
empate em 88 a 88. Assim, 
iniciou-se a prorrogação. No 
quinto período também hou-
ve empate: 107 a 107. Mais 
uma vez, cinco minutos de 
prorrogação. No sexto perío-

do, o que consagrou a vitória 
do Cigha União Corinthians, 
o marcador fechou em 120 a 
112 ao time de Santa Cruz.

Sob o comando do técnico 
Athos Calderaro, a equipe 
Cigha União Corinthians che-
gou à final do Estadual com 
atletas da base, da categoria 
Sub-20, e reforço de profis-
sionais e com experiência em 
competições nacionais.  Inte-
gram o grupo: Camilo Gon-
zatti Pedro, Geovane de Silva 
Teixeira, Vinicius Paschoal de 
França, Aquiles Novo Ferreira, 
Ruan Paulo Oliveira Vascon-
celos, Bernardo Aldworth 
Moller, Lucas Brito de Campos, 
Augusto Hausmann, Rafael 
Lenz, Ricardo Lenz, Tobias 
Marramarco Lovato, Leandro 
Bubolz, Luan Weiss e Nandão 
Pereira. O preparador físico é 
Alexandre Kessler e o fisiote-
rapeuta, Gustavo Kniphoff.

· GOL DE PLACA
A chuva da tarde do último 
sábado, dia 15, prejudicou 
a estreia do Campeonato 
Regional de Futebol Sete Gol 
de Placa, de Ferraz. Confor-

me a organização, os jogos 
previstos na primeira rodada 
serão recuperados neste fim 
de semana. Jogam: Nacio-
nal e Atlântico, a partir das 
14 horas. Logo depois se 

enfrentam Independente e 
Juventude Unida; Camarões 
e Formosa; Katracas e Jun-
ção Esportiva; G.E. Rincão 
da Serra e ECGB; e Milam e 
Personal Car.

AGENDA

Hora de descansar. 2018 já dobra a última esquina. Já é hora 
de deixar para trás o que passou, aprender as lições de tudo o 
que foi feito e projetar um novo ciclo. 

Muita coisa aconteceu. Foi um ano de muito futebol amador 
em Vera Cruz e na região. É grande o risco de esquecer algo. Mas 
houve Campeonato de Verão, Gol de Placa, Campeonato Munici-
pal, Copa Integração, Copa Regional de Futsal Adulto e Sub-20, 
Campeonato Regional, Lifasc, Copa Cidade de Santa Cruz do Sul, 
Campeonato do Clube União Corinthians e da Aliança. Houve 
grandes avanços e conquistas importantes no futebol feminino 
de Vera Cruz e até nas categorias de base. Sem falar de compe-
tições nas localidades, ou nos clubes do interior. E em todas elas 
houve razões para se festejar e muitos desafios e melhorias que 
precisam ser feitas. 

É urgente. E se há algo de que o futebol amador precisa – e 
com urgência – é planejamento, austeridade financeira (no trato 
com os jogadores) e investimento (em infraestrutura). Os últimos 
anos definitivamente não foram bons. As competições estão 
esvaziadas e realizá-las tem sido um trabalho para incansáveis 
e teimosos. E parece que há duas razões bem claras para isso. 
Talvez haja mais do que duas. Mas parece inegável: ninguém 
mais aguenta o custo financeiro de se montar um time para jogar 
qualquer competição. E impressiona o estado de deterioração 
de campos e ginásios. Ou seja, se paga muito para “atletas ama-
dores” e se investe muito pouco em infraestrutura, comodidade, 
conforto, segurança para a comunidade e os torcedores. 

Não é justo. E não está certo. Um time de futebol amador, 
em um campeonato precisamente amador não deveria custar 
R$ 5 mil por um único jogo. Uma competição que envolve es-
sencialmente time de amigos, não poderia custar o que custa 
para qualquer time. Um jogador amador, independente de sua 
qualidade, não poderia cobrar R$ 500, R$ 600 por um jogo, de 
esportistas voluntários e abnegados que doam seu tempo e o 
seu dinheiro para que o futebol aconteça, sem receberem nada 
em troca. Isso no futebol amador. Um futebol que hoje faz muito 
boleiro que mal sabe amarrar as chuteiras ter a convicção de que 
é mais vantajoso receber no amador do que tentar a sorte no 
profissional pelo interior do estado. Quem cobra e quem paga 
não percebe o erro que está cometendo. Não foi a este custo que 
os melhores momentos do futebol em Vera Cruz foram feitos. E o 
que estão fazendo, é claro, ainda que não vejam: estão matando 
a galinha que lhes dá os ovos. E em breve, não haverá a galinha 
e não haverá ovos. 

É preciso investir. Clubes e poder público precisam investir e 
melhorar as estruturas pelos diversos quadrantes do município. 
Basicamente para atrair as pessoas a praticar e a ver futebol. Os 
clubes das comunidades podem voltar a ser ponto de lazer, de 
atividades esportivas, educativas e sociais para sua gente. Mas 
é preciso melhorar estrutura. Alambrados, copas, gramados, 
banheiros e vestiários, arborização em volta dos campos, locais 
para estacionar. Há muito clube tradicional e muita estrutura 
abandonada pelo município. E há muitas pessoas sem o que 
fazer no final de semana e muitas crianças sem oportunidades 
para praticar esporte. Há, aí, um grande espaço de parceria entre 
o público e o privado em que todos ganham. Só é preciso sentar, 
pensar junto e falar. A mesma língua. 

Logo começa tudo de novo. Se 2018 praticamente terminou, 
2019 já começará com atrações. Primeiro, o Gol de Placa que 
começa já. E o Campeonato de Verão. E em seguida o Municipal. 
Vera Cruz gosta de esportes, participa, se empenha. O futebol 
aqui tem valor e tem público. Merece mais, muito mais.

Hora de descansar. Assim como futebol, amador e profis-
sional, a coluna para e dá um tempo. Vai descansar, repor as 
energias e voltar em algum dia de 2019 para tentar fazer o que 
sempre fez. Ver, escrever e tentar repercutir o futebol de Vera 
Cruz e região. Provocar, fazer pensar, para avançar. 2018, como 
qualquer ano na vida, teve dificuldades e desafios. Mas se no 
jogo e na vida encararmos cada um destes obstáculos com cora-
gem, trabalho e dedicação, as coisas vão dar certo. Deram certo 
no ano que está terminando. E têm tudo para dar em todos os 
outros que estão por vir. Um Natal feliz aos amigos. E um 2019 
de incontáveis vitórias.


