
Talento daqui brilha em Israel
Joia da base do Santa Cruz, Wesley Braga atua por empréstimo na equipe sub-19 do Maccabi Netanya
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Wesley se destacou no Campeonato Gaúcho Juvenil pelo Santa Cruz

GUILHERME BICA
jornalismo@arautofm.com.br

“
Mesmo não conseguindo 
ficar no Inter e no Figuei-
rense, não desanimei. 
Já estava determinado 
a seguir como jogador e 
através de um empresá-
rio vim parar em Israel.”

WESLEY BRAGA
jogador

FUTSAL

Trombudo realiza 
nova rodada na 
noite desta sexta

NO FUTEBOL

E SPORTE 14ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 18 DE JANEIRO DE 2019

Do sonho de ser caminho-
neiro ao destaque no futebol 
de Israel. A vida do santa-
cruzense Wesley Braga, de 18 
anos, mudou radicalmente em 
um curto intervalo de tempo. 
Até os 16 anos, o jovem preten-
dia seguir carreira na cabine 
de um caminhão, inspirado no 
pai. Mas, a habilidade na per-
na direita jogando futebol fez 
com que tudo mudasse e uma 
oportunidade para disputar o 
Campeonato Gaúcho Juvenil 
pelo Futebol Clube Santa Cruz 
surgiu. Era, provavelmente, a 
última chance para Wesley no 
mundo da bola. E ele, ainda 
dividido com a vontade de 
seguir os passos do pai, apro-
veitou.

Jogando como atacante, fez 
gols e se destacou. Foi pro-
movido ao time profissional 
do Galo e foi bem. Chegou a 
fazer testes para 
atuar nas cate-
gorias de base 
de Internacional 
e Figueirense, 
mas foi em Is-
rael que a me-
lhor oportuni-
dade apareceu. 
“Mesmo não 
conseguindo 
ficar no Inter e 
no Figueirense, 
não desanimei. 
Já estava determinado a seguir 
como jogador e através de 

um empresário vim parar em 
Israel. Ele enviou vídeos meus 
para um agente que trabalha 
com atletas aqui e ele gostou”, 

conta.
Wesley, que 

ainda perten-
ce ao Futebol 
Clube Santa 
Cruz, atua des-
de agosto por 
empréstimo na 
equipe sub-19 
do Maccabi Ne-
tanya, da cidade 
de Netanya. O 
contrato encerra 
em maio, mas o 

desejo do atleta, que já treina 
com o elenco profissional do 

clube, é continuar. “No come-
ço foi difícil. Vim com o apoio 
dos meus pais, que sempre 
me incentivaram, mas tinha 
aquele receio pelo que se ouve 
falar sobre Israel. Cheguei 
aqui [em Israel] e a realidade 
é completamente diferente. 
Amei a cidade e estou muito 
feliz aqui. É um lugar que 
não tem preconceito e seguro. 
Posso andar de madrugada na 
rua que não vai acontecer nada 
comigo”, comenta.

Além das boas condições de 
vida e do trabalho no campo, 
o clube proporciona ao atleta 
mais conhecimento. Desde a 
chegada, faz aulas de inglês e 
agora fala com naturalidade 

o idioma. O próximo passo é 
aprender a língua oficial do 
país, o hebraico. “Sou mui-
to determinado. Meu maior 
sonho é crescer, tanto men-
talmente como fisicamente, 
e procuro fazer de tudo para 
isso. Tenho familiares que 
passam algumas necessidades 
e, mesmo já conseguindo aju-
dar, sei que se eu atingir meus 
objetivos como atleta posso 
ajudá-los muito mais. Com fé 
em Deus, estou indo em busca 
de tudo isso aí. Estou desde 
agosto morando aqui, longe 
do abraço da minha mãe, mas 
Deus me levanta todos os dias 
e me mostra que vai valer a 
pena”, arremata.

O Campeonato de Futsal 
da Sociedade Cultural e 
Esportiva Trombudo, de 
Vale do Sol, chega à reta 
final. Nesta sexta-feira, dia 
18, pelo feminino, haverá o 
jogo de volta da semifinal 
entre MAF e Atlético Ma-
neiro. Já pela força livre, 
acontecem os jogos de volta 
das quartas de final, entre 
Sequelas e Desportivo e 
Clubinho e Entrada Ferraz. 
As partidas têm início às 
20 horas. A organização 
solicita pontualidade, uma 
vez que há possibilidade de 
prorrogações.

RESULTADOS
Na última sexta-feira foi 

realizada mais uma rodada 
da competição. No femini-
no, pelo segundo jogo da 
semifinal, o PSG garantiu 
classificação para a final 
após vencer o Feras por 6 a 
0. Os gols foram de Maria 
(3), Franciele (2) e Vitória.
Na sequência, valendo pela 
categoria força livre, no 
primeiro jogo das quartas 
de final, o Entrada Ferraz 
venceu o Clubinho por 4 a 
2, com gols de Márcio (2), 
Adilson e Marcelo, des-
contando Ismael e Marcos. 
E no confronto entre as 
equipes do Sequelas e do 
Desportivo, quem levou a 
melhor foi o Desportivo, 
com vitória de 4 a 2. Os gols 
foram de André Tallovitz 
(2), Ruliano e Cristiano, 
para a equipe vencedora, e 
de Jardel e Leandro para o 
Sequelas.


