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Obras iniciam no Juventude

Desafio de Mountain Bike reúne mais de 450 ciclistas

Entre as melhorias 
que serão realizadas 
no clube está a 
revitalização do 
campo de futebol, que 
deve durar dois anos

COPA INTEGRAÇÃO
Na sexta-feira, pelas 
quartas de final da Copa 
Integração de Futsal de 
Vera Cruz,  o São Francis-
co perdeu de 3 a 5 para 
o Arco-Íris. Já Fortaleza 
e Independente ficaram 
no 2 a 2. Na noite desta 
segunda-feira, novo con-
fronto ocorreu, valendo 
vaga para as semifinais. 
Ferraz x Boa Vista (que 
venceu no primeiro jogo) e  
Centro x Centro Ecumê-
nico (no primeiro jogo a 
vitória foi do Centro). Os 
jogos estavam em anda-
mento até o fechamento 
da edição.Revitalização do campo inicia pela análise de solo
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Entre as demandas de 
melhorias estruturais 
do Centro Cultural e 

Esportivo Juventude, de Li-
nha Henrique D’Ávila, uma 
em especial vinha carecendo 
de atenção há muito tempo: 
o campo de futebol. A partir 
deste mês, o local vai passar 
por uma revitalização, que 
envolve nivelamento do cam-
po, permeabilização do solo e 
troca de gramado. Durante o 
período previsto de obras e 
reparos, o clube não partici-
pará de competições. 

Segundo a nova diretoria 
do Juventude, que assumiu 
em janeiro de 2019, o objetivo 
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Seleção gaúcha
tem 12 atletas 
do cestinha

cOnVOcaÇãO

Em nota oficial, a Fede-
ração Gaúcha de Basquete 
divulgou, nos dias 14 e 
21 de agosto, os atletas 
convocados para a seleção 
gaúcha. A categoria Sub-13 
realizou o treinamento no 
ginásio do Colégio Mauá. 
Os atletas do Cestinha con-
vocados nesta categoria 
foram:  João Paulo Swa-
roswsky Brand,  Leonardo 
Henrique Schiefferdecker, 
Pedro Augusto Bartz, Pe-
dro Bordin Hoffmann, 
Vitor Nedel Hermes Meili 
e Thaylor Gabriel dos San-
tos Fagundes. A categoria 
Sub-15 fará treino no dia 
31 de agosto. Os atletas 
do Cestinha convocados 
foram: Alisson de Oliveira 
Hunger, Bruno Jungblut 
Kniphoff, Diogo Miguel 
da Silva, Matheus Rocha 
Chabat da Silva, Samuel 
dos Santos Melo e Vitor 
Hugo de Campos Freitas.

PainEl DO aDVOgaDO

A manhã de domingo, dia 
25, foi para contemplar as be-
lezas da região sobre rodas e 
de competir no ciclismo. A 3ª 
edição dos Desafios de Terra 
reuniu mais de 450 atletas, 
que pedalaram em desafios de 
Mountain Bike em trajetos de 
60 km e 100 km na modalida-
de cicloturismo, e de 100 km 
na modalidade competição. 
A largada foi dada por volta 
das 7 horas, na Unisc, e os 
competidores seguiram por 
Santa Cruz do Sul, passando 

também por Vera Cruz e Vale 
do Sol.  

Para o ciclista Paulo de Car-
valho Pedroso, de Soledade, o 
desafio é uma oportunidade 
de desbravar a região. “É o 
terceiro ano que participo. 
Temos um grupo na nossa 
cidade, Os Galos do Pedal 
e, hoje, estamos aqui com 16 
pessoas. É muito legal, porque 
além de interagir com pessoas 
de todas as regiões, vemos os 
amigos das pedaladas e fize-
mos novos”, conta.

é restaurar o clube como um 
todo, desde os reparos no 
campo de futebol, passando 
pela iluminação do ginásio 
esportivo e a reestruturação 
do campo de futebol 7.  “Que-
remos devolver o Juventude 
para o estágio de onde ele 
nunca deveria ter saído: em 
plenas condições de uso”, 
frisa o diretor de esporte Ro-
drigo Almeida. 

Durante as obras no cam-
po, iniciadas neste mês e que 
devem durar pelo menos dois 
anos, o Clube não irá par-
ticipar das competições em 
que costumava atuar. Para 
o presidente, Dilson Kuhn, a 
pausa é necessária para que 
de fato o espaço receba as 
melhorias. “O objetivo, no 
fim da reestruturação, é que 
tanto quem assiste partidas 
aqui como quem joga tenha 
gosto por este campo”, frisa. 
Para chegar neste resultado 
o campo passará, em um pri-
meiro momento, por análise 
de solo. “Começamos pelo 

Atletas pedalaram em Santa Cruz, Vera Cruz e Vale do Sol

levantamento planialtimé-
trico, ou seja, vamos fazer o 
nivelamento do campo, bem 
como uma análise da per-
meabilização do solo para ver 
se ele deverá ser todo substi-
tuído ou poderá ser usado em 
partes”, explica Ubirajara de 
Almeida, responsável pelo 
trabalho.

OuTRaS aTiViDaDES
Apesar das obras, a dire-

toria frisa que outras ativi-
dades serão exploradas para 

atender ao público. Dentre 
elas, com os times de futebol 
7 feminino e veterano mascu-
lino, bem como a prática de 
futsal no ginásio. Além disso, 
o diretor social do Juventude, 
Jeferson Klunk, avalia que 
o apoio e a compreensão 
da comunidade será muito 
importante. “É para que eles 
possam usufruir de uma 
estrutura melhor, que hoje 
iniciamos esta caminhada”, 
completa.    


