
Pela América, 1,8 mil quilômetros
Casal de Vera Cruz pedalou durante 22 dias em busca de aventura. Partiu de Uruguaiana, passou pela Argentina e foi até o Chile
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Sara Dias, de 18 anos, e Leonardo Wink, de 24, iniciaram a preparação física quase um ano antes
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Apaixonado por ciclismo, 
o vera-cruzense Leonardo 
Wink, de 24 anos, embarcou 
em uma nova aventura, no 
final do ano passado. Desta 
vez, acompanhado da namo-
rada, Sara Dias, de 18 anos. 
Os dois partiram no dia 27 
de dezembro da cidade de 
Uruguaiana e pedalaram 
até 18 de janeiro, quando 
chegaram a Valparaíso, no 
Chile. Nesses 22 dias, pas-
saram ainda pela Argentina. 
Na terra dos Hermanos, 
cruzaram por San Jaime de 
la Frontera, Cerrito, Santa Fé, 
Villa Maria, Río Cuarto, Villa 
Mercedes, San Luis, Men-
doza, Potrerillos, Uspallata, 
Penitentes, Puente del Inca e 
Las Cuevas. E no Chile, por 
Los Chaletes, Los Andes, La 
Calera, Quillota, Viña del 
Mar e Valparaíso, o destino 
final. Ao todo, foram 1.830 
quilômetros sobre a bike.

Para essa pedalada, conta 
Leonardo, as preparações 
físicas iniciaram em feve-

reiro do ano passado, com 
foco principal apenas nos 
fins de semana. Em agosto, 
lembra o jovem, começaram 
a arrecadar valores para 
custear a viagem. Através de 
fabricação e venda de trufas 
de chocolate, o casal conse-
guiu o dinheiro necessário. 
“Vendíamos no trabalho, 
na faculdade e na rua”, re-
vela. Foi no empenho e na 
solidariedade que o desejo 
de novamente desbravar as 
belezas da América do Sul se 
tornou realidade. “Foi uma 
viagem muito gratificante e 
uma oportunidade única de 
percorrer de bicicleta boa 
parte do território argentino 
e, principalmente, percorrer 
a Cordilheira dos Andes, 
tanto em território argen-
tino como no chileno. Foi 
uma alegria imensa poder 
ver pessoalmente a grande 
rede de montanhas, realizar 
a descida dos Los Caracoles 
no Chile”, comenta o vera-
cruzense, formado em Edu-
cação Física Licenciatura e 
estudante de Educação Física 
Bacharelado.

A VIAGEM
Por dia, o casal pedalava 

de 90 a 100 quilômetros, com 
paradas para o almoço. Ao 
final do dia, conta Leonardo, 
era preciso encontrar um lo-
cal para armar acampamento 
e realizar a refeição da noite. 

“Em resumo, praticamente 
todos os dias acampávamos 
em postos de gasolina ou 
em campings. Alguns dias 
passamos a noite na casa das 
pessoas que já conhecíamos 
e que conhecemos durante 
a viagem”, diz ele, feliz que 

pôde rever alguns amigos 
que realizou na outra via-
gem - entre o final de 2017 e 
o início de 2018 - de bicicleta 
e entusiasmado com as no-
vas amizades seladas nesse 
início do ano, na mais nova 
aventura pela América.

· GOL DE PLACA
O Campeonato Regional de 
Futebol Sete Gol de Placa de 
Ferraz realiza a quinta rodada 
neste sábado, dia 2 de feve-
reiro. A partir das 14 horas 
duelam: Juventude de Linha 
Henrique D’Ávila e Monterey; 

Juventude Unida e Quilmes; 
Independente e Bataioli; Boa 
Vontade e Sem Compromisso; 
Katraca e Albardão; e Os Faixas 
e Junção Esportiva. A organiza-
ção do certame informa que 
seguem abertas as inscrições 
para as disputas nas categorias 

sub-18 e veterano. As fichas 
podem ser retiradas com Derli 
Blank. Mais informações pelo 
telefone (51) 9-9944-2316.

· VELOTERRA
Acontece neste sábado, dia 2 
de fevereiro, a etapa final da 

AGENDA

Copa Noturna de Velocrosss, 
junto à Pista dos Eucaliptos, 
em Linha Sítio. Numa orga-
nização da PDE Produções e 
Eventos, os treinos iniciam 
às 16 horas e as corridas ofi-
ciais às 18h30min. Esta será 
a quarta e última etapa do 
campeonato. Estão confirma-
dos 109 pilotos para este fim 
de semana, de várias cidades, 
entre elas de Santa Catarina. 
Também, haverá durante o 
evento sorteio de prêmios.

· TORNEIO FAMILIAR
A AERC Juventude Unida, de 
Dona Josefa, promove neste 
domingo, dia 3 de fevereiro, 
seu tradicional Torneio de 
Futebol Sete de Famílias. A 
confirmação das equipes deve 
ser até hoje. O valor por time 
participante é de R$ 250, mas 
que inclui 10 fichas de almoço. 
As fichas de inscrição, com 
o regulamento, devem ser 
retiradas no dia do torneio, 
até as 9h15min, quando será 
feito o sorteio das chaves. Os 
jogos começam às 9h30min.  

A premiação será entregue 
para as quatro equipes melhor 
colocadas, com troféu e meda-
lhas. Recebe distinção também 
a equipe mais disciplinada, 
o goleador e goleiro menos 
vazado.

· VERA CRUZ VERÃO
A primeira etapa do Vera Cruz 
Verão em 2019 acontece neste 
domingo, dia 3 de fevereiro, no 
Balneário Rekanto, em Linha 
Henrique D’Ávila, a partir das 8 
horas. Os atletas inscritos para 
as disputas de futebol sete e 
de vôlei misto têm entrada 
liberada. Acompanhantes e 
demais pessoas pagam R$ 10. 
A premiação será de troféus 
e medalhas aos campeões e 
medalhas para o segundo e 
o terceiro colocados em cada 
uma das modalidades. No 
futebol, ainda, goleador e go-
leiro menos vazado recebem 
distinção; no vôlei, destaque 
masculino e feminino. A etapa 
estava agendada para o dia 20 
de janeiro, mas foi adiada em 
função da chuva.


