
Lições da bola. Na vida, quando alguém se propõe 
a fazer algo, sabe (ou deveria saber) que precisa fazer 
bem feito. Que precisa se comprometer, se dedicar, se 
doar. Sabe (ou deveria saber) que é preciso entregar 
100% de talento, trabalho e foco. Ou as coisas não serão 
bem feitas. Exatamente como aconteceu com o time 
do Grêmio, treinado por Renato Portaluppi. Depois da 
façanha de obter a classificação à semifinal da Liber-
tadores na casa do Palmeiras, o time foi para o jogo de 
volta na semifinal da Copa do Brasil com uma vantagem 
bastante importante. E visivelmente relaxado. A vitória 
por 2 a 0 obrigava o Athlético-PR a fazer pelo menos 
dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. 
Ou vencer por três gols ou mais, para assegurar clas-
sificação direta. Uma tarefa improvável, se analisada 
exclusivamente a superioridade do Grêmio, o histórico 
recente e a própria vantagem. Mas aí a bola voltou a en-
sinar. De um lado esteve um time aceso, elétrico, ligado 
e concentrado no jogo. Querendo muito. De outro, o 
Grêmio, um time indolente, desconcentrado, sentado na 
vantagem e pouco disposto a competir intensamente. 
Um time quase arrogante, com a prepotência de ser 
melhor. Perdeu no tempo normal, perdeu nos pênaltis 
e está fora da decisão, assistindo da poltrona da sala 
o principal rival colocar uma mão no título.  O futebol 
não premia necessariamente quem é melhor. Sequer 
premia quem merece (ou julga merecer). O futebol 
recompensa quem, dentro do campo, faz acontecer, 
empregando tudo o que for necessário. 

Inter na decisão. Depois de 10 anos o Internacional 
volta a decidir um título nacional. A vaga na grande final 
de um campeonato grande veio justamente depois da 
eliminação para o Flamengo, na Libertadores. E veio 
com autoridade e maturidade, exatamente como tem 
se revelado este time de Odair Helmann. Uma equipe 
organizada, com uma proposta tática definida, com se-
tores do time bem estruturados e com individualidades 
que fazem a diferença na hora que o time precisa. O 
colorado ganhou do Cruzeiro nas duas partidas. Não 
permitiu qualquer tipo de contestação à sua classifica-
ção. E chega para decidir com ares de favorito. Se não 
imaginar, com antecedência, que o título está ganho, 
tem grandes chances de voltar a comemorar. E tudo 
começa nesta quarta, em Curitiba, de onde voltar com 
bom resultado será metade do caminho. 

Fazendo carreira. Nicolas Morsch, o Niquinho, as-
sinou seu primeiro contrato profissional com o Sport 
Clube Internacional. E dá os primeiros passos no que 
pode ser uma carreira de grande sucesso. Talento e 
trabalho, parecem não faltar. Se mantiver o foco e a 
humildade para não parar de aprender, vai longe. 

Fazendo carreira II. Já a guria daqui, orgulho de 
Vera Cruz, Elena Muller, parte para mais um desafio. Vai 
jogar até o final do ano na Áustria. Depois da experiên-
cia na Letônia, o mundo parece não ter fronteiras para o 
futebol da Elena. O que é o resultado não só do talento 
e do dom natural que ela inegavelmente tem. Mas tam-
bém de foco, dedicação, uma série de renúncias, muito 
trabalho e muito suor. Que possa voar e chegar longe. 

 Uma seleção que não encanta. A Seleção Brasi-
leira treinada por Tite, que empatou com a Colômbia 
na última sexta-feira, não vive um bom momento. E a 
exemplo do que acontece com seu maior expoente, o 
craque, mas contestado, Neymar, o time vai precisar 
reconquistar o carinho, a confiança e o incentivo de 
seu próprio torcedor. E também a exemplo de seu 
jogador de maior visibilidade, precisará retomar uma 
característica essencial para ganhar a empatia da tor-
cida brasileira: carisma. 
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Taigã conquista 
quatro medalhas 
No Campeonato Brasileiro de 
Karatê, disputado neste fim de 
semana, vera-cruzenses chegaram 
ao pódio, com segundos lugares

Geísa (abaixo à dir) levou duas medalhas
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Mais quatro medalhas na conta. A 
Academia Taigã No Seishin, de Vera 
Cruz, esteve representada no 20º 

Campeonato Brasileiro de Karatê, realizado de 
6 a 8 de setembro em Araraquara, São Paulo. 
Geísa Raupp conquistou duas medalhas - 
2º lugar Kata em equipe adulto e 2º lugar 
Kumitê em equipe adulto. Nicholas Souza 
levou o 2º lugar Kumitê em equipe juvenil e 
Henrique Marques também o 2º lugar Kumitê 
em equipe juvenil. Também representaram a 
Taigã No Seishin e o Rio Grande do Sul na 
competição os atletas  Kethleen Costa, Isadora 
Boeck, Evelyn Costa e Nicolas Oldenburg. 
“Nossa melhor participação em Campeonatos 
Brasileiros desde então, tanto em número de 
atletas, quanto em número de medalhas con-
quistadas em uma mesma edição”, comemora 
o sensei Eduardo Raupp.

ESFORÇO E RESULTADO
Agora, frisa Raupp, a Taigã passa a contar 

com 11 medalhas em Campeonatos Brasi-
leiros, sendo que sete atletas já alcançaram 
o pódio na competição nacional. “Sabemos 
da dificuldade que é participar do Campeo-
nato Brasileiro. Para começar, correr atrás 
do valor sempre alto para cobrir as despe-
sas, arrumar patrocínio, rifas, etc... Depois 
participar dos treinamentos da Federação, 

DIVULGAçãO

Nem o dia cinza e chuvoso 
impediu os apaixonados por 
automobilismo de compa-
recer na primeira edição do 
Top Speed Challenge 600 
em Santa Cruz do Sul. O 
evento ocorreu durante todo 
o sábado, dia 7, no Aeroporto 
Luiz Beck da Silva, em Linha 
Santa Cruz, e reuniu mais de 
mil pessoas, entre visitantes 
e pilotos de várias regiões do 
Estado e de Santa Catarina.

De acordo com o organiza-
dor do evento, Dilnei Haas, 
aproximadamente 40 carros 
de luxo, de alta performance 
e superesportivos estiveram 

corrigir muita coisa e mesmo assim nem 
sempre conseguimos alcançar o objetivo”, 
comenta Eduardo.

A competição nacional, além de muitos 
atletas por categoria, tem o diferencial de 
contar com atletas de alto nível, muitos que 
treinam todos os dias, ou até mais de uma 
vez no dia. “Enfrentamos atletas por vezes 
com experiência internacional, atletas que 
disputam competição todos os meses. Mes-
mo assim nós acreditamos que é possível. 
Por isso comemoramos tanto quando alcan-
çamos bons resultados”, enaltece o Sensei.

Top Speed Challenge 600 reúne mais de 
mil pessoas no Aeroporto de Santa Cruz

AUTOMOBILISMO

na pista. “O propósito aqui 
é a medição de velocidade 
em 600 metros. Nós, da Cro-
noEsp, desenvolvemos even-
tos em autódromos, e trazer 
este tipo de competição para 
Santa Cruz é um novo desa-
fio. Mas como trabalhamos 
com o intuito de fortalecer 
amizades, a ideia do Top 
Speed foi reunir os amigos 
aqui nesta cidade, porque 
as pessoas gostam daqui, 
pela infraestrutura em rede 
hoteleira, gastronomia, entre 
outras coisas”, destaca.

Para os apoiadores do 
evento e as lideranças da 

comunidade de Linha Santa 
Cruz, Anelize Winter e Ricar-
do Brigmann, o evento coloca 
o município em destaque 
e agrega valor à economia 
e ao turismo da região. “É 
um evento inédito e estamos 
muito felizes por recebê-lo. 
Com certeza vamos unir 
esforços para trazer outras 
edições”, consideram.

O Top Speed Challenge 
600 foi um realização da 
CronoEsp com a parceira 
da Prefeitura Municipal de 
Santa Cruz do Sul, Aeroclu-
be e demais apoiadores da 
comunidade.


