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Mais do que futsal,
é cidadania

Cerca de 25 crianças e jovens vera-cruzenses vindos principalmen-
te dos bairros São Francisco, Boa Vista e Cipriano de Oliveira, têm no 
ginásio da Escola Elemar Kroth o ponto de encontro todas as manhãs 
de sábado. É lá que os voluntários Ivo Chagas da Silva e José Adriano 
de Moura desenvolvem, há três anos, o projeto Renascer, de futsal. 
Dos cinco anos de idade até os 15, a garotada é envolvida pelos 
treinos, pelo jogo, pela integração. Os coordenadores cobram disci-
plina, respeito, mas não poupam carinho. “São como nossos filhos”, 
garantem. A intenção dos voluntários é criar uma ocupação para o 
fim de semana de forma sadia, incentivar a garotada a evoluir nos 
estudos (são cobrados por isso) e, especialmente, tirar da ociosidade 
das ruas. “Vai além da bola. Buscamos orientar sobre os riscos de se 
envolver com drogas, também incentivamos eles a sempre obedece-
rem os pais”, apontam Ivo e José Adriano, que notam a evolução no 
comportamento dos jovens atletas, especialmente porque enxergam 
nos tutores exemplos a serem seguidos.

O trabalho voluntário nem sempre é fácil, às vezes falta bola, às 
vezes falta jaleco, mas os amigos de infância, moradores do bairro 
São Francisco, não têm vergonha de pedir ajuda para seguir adiante 
e manter acesa esta chama. “Enquanto tiver um guri aqui, vamos 
continuar”, diz Ivo, auxiliar administrativo, e José Adriano, que é 
funcionário público. Ninguém cobra nada de dinheiro, mas cobram 
em valores, e é esta lição que fica. Independente das escolhas que 
fizerem para o futuro, se dali surgir algum craque ou apenas apaixo-
nado por bola nos fins de semana, tanto faz. O que os voluntários mais 
desejam é que a gurizada seja feliz na vida. E que se permita sonhar.


