
A bola parou. No último final 
de semana a bola parou em Vera 
Cruz e em toda a região. Alguns 
poderão pensar que foi por causa 
da chuva, que se derramou mansa, 
mas convicta, desde a manhã de 
sábado. Outros poderão, em meio 
a uma dor que aperta o peito, 
entender que até a bola parou 
para reverenciar um de seus mais 
fervorosos apaixonados. Vendo 
o corpo do Gucho estendido no 
chão molhado, abatido pela vio-
lência bárbara, e vendo a chuva 
que caía incessante se misturar às 
lágrimas que molhavam os rostos 
de tantos amigos, pareceu lógico 
que até a bola parasse numa últi-
ma e sofrida homenagem. Gucho 
não era unanimidade. Ninguém 
é. Certamente tinha inúmeros 
defeitos, porque talvez o mais 
humano dos traços seja mesmo 
a imperfeição. Mas Gucho tinha 
qualidades apreciáveis, que cer-
tamente tornam o mundo melhor. 

Era um trabalhador dedicado 
e incansável. Era um filho e um 
pai de família comprometido. Era 
amigo de seus amigos. E respeito-
so com qualquer um. Era intenso. 
Era honesto. Era leal. E indepen-
dente da camisa que vestisse, 
era um apaixonado. Não parecia 
fazer nada pela metade, não se 
engajava “mais ou menos”. Fazia 
tudo com o coração. E fazia para 
o bem, para tornar melhores a 
sua família, a sua empresa, a sua 
equipe, a sua cidade. Na tarde 
de domingo, a quadra lotada do 
Ginásio do Clube Vera Cruz não 
teve nos membros da família 
Schuh, nem nos funcionários da 
Padaria da família, menos ainda 
nos companheiros de Kaimana, 
de seus times de futebol ou de 
Candeeiro os grandes fiadores 
destas qualidades. Esses, seria 
mesmo esperado que pranteas-
sem em massa o amigo falecido. 

Foi a presença de rivais históricos 
no futebol ou na Gincana, todos 
consternados, abatidos, sofridos, 
querendo emprestar um pouco de 
seu coração aos pais, à esposa, às 
filhas, às irmãs e aos amigos que 
mostrou o valor do Gucho. Foi 
uma cidade inteira, em lágrimas 
ou em silêncio, que tentava fazer 
caber toda sua dor no Ginásio do 
Clube, que deu a real dimensão e 
o real valor do homem que se foi. 

Acho que já contei aqui uma 
história. Tendo sonhado ser joga-
dor de futebol, mas tendo logo 
percebido que não teria talento 
para tanto, ficou claro que o fu-
tebol não me daria fama, nem 
dinheiro. Nem me interessariam 
eventuais, ainda que escassos, tro-
féus ou medalhas. Os que ganhei, 
nunca guardei. Decidi que com o 
futebol, parca e atrapalhadamente 
jogado, colecionaria amigos. Gu-
cho foi um deles. Nem sei se sabia 
que era. Mas era. Nunca frequen-
tamos a casa um do outro, não 
vestimos a mesma camiseta, na 
bola ou na Gincana. Ainda assim, 
sempre nos respeitamos, acho 
que nos admiramos, imagino que 
nos gostamos reciprocamente, 
sem razão aparente. Sem porque, 
nem pra que. Coisa de quem gosta 
de coisas parecidas e aprecia os 
mesmos valores. Como cantaram 
os gincaneiros rivais, em volta do 
corpo tombado, “qualquer dia 
amigo, a gente vai se encontrar”. 
E enquanto isso, vamos tocando 
daqui a vida que fica. 

Fazendo o que gostamos, dan-
do valor aos nossos, cultivando 
valores que tornem a vida melhor. 
Neste espaço, especificamente, 
seguiremos falando e promoven-
do o futebol que tanto te encan-
tava. Mas não hoje. Hoje não é dia 
de falar de futebol. Porque hoje, 
ainda hoje, a bola está parada, em 
sofrida reverência. 
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TRAGÉDIA

Acidente com delegação do 
Passo Fundo Futsal vitima jogador

Um acidente com o ônibus que 
transportava a delegação do Passo 
Fundo Futsal deixou um jogador 
morto na madrugada de domingo, na 
BR-472, em Itaqui. Pablo Yago Radaeli, 
de 22 anos, atuava como ala na equi-
pe. Outras pessoas que estavam no 
veículo ficaram feridas e foram enca-
minhadas para atendimento médico. 
Segundo a Polícia Rodoviária Federal 

(PRF), 13 passageiros tiveram lesões. 
O time jogou na noite de sábado, 

dia 13, em Uruguaiana, na Fronteira 
Oeste, contra a Associação Esportiva 
Uruguaianense, pela Liga Gaúcha de 
Futsal. A delegação retornava a Passo 
Fundo, no Norte do estado, quando o 
acidente aconteceu. O time de Pablo 
perdeu o jogo por 4 a 0, mas perma-
neceu na liderança da liga. 

BRASILEIRÃO

Grêmio vence de virada e time
colorado sofre derrota na rodada

No sábado, dia 13, o Grêmio retor-
nou à disputa do Campeonato Brasi-
leiro, após parada na competição, em 
função da Copa América. Jogando em 
casa, na Arena, o Tricolor enfrentou 
o Vasco, em partida válida pela 10ª 
rodada do Brasileirão e, de virada, 
venceu pelo placar de 2 a 1. Pepê 
marcou para os gremistas duas vezes 
e Yago Pikachu para os adversários. 
Com a vitória, o Tricolor sobe para a 
oitava colocação, com 14 pontos na 
tabela de classificação. 

A rodada foi de derrota para o 
Internacional, que disputou partida 
com o Athletico-PR, na tarde de do-
mingo, dia 14, em Curitiba. O placar  
terminou em 1 a 0 para os donos da 
casa. O time colorado fez uma partida 
equilibrada, mas acabou sofrendo o 
gol no finalzinho do jogo. O Inter é 
o quarto colocado no Campeonato 
Brasileiro, com 16 pontos, e volta a 
jogar diante do Grêmio, no próximo 
sábado, dia 20, a partir das 19 horas, 
no Beira-Rio.


