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Futsal define finalistas hoje
Fortaleza e Arco-
Íris empataram no 
primeiro jogo. Boa 
Vista tem vantagem 
sobre o Centro. Jogos 
iniciam às 19h30min

AABB
Ocorre nos dias 13 e 14 
de setembro, na sede 
da AABB Santa Cruz do 
Sul, a Jornada Esporti-
va Estadual de Atletas 
Aposentados de AABBs 
do Rio Grande do Sul 
– JESAP/RS. O evento 
receberá cerca de 250 
atletas, de 13 AABBs: 
Bagé, Bento Gonçalves, 
Canoas, Caxias do Sul, 
Erechim, Gramado/Cane-
la, Ijuí, Porto Alegre, Santa 
Cruz, São Jerônimo, São 
Pedro do Sul, Sobradinho 
e Venâncio Aires.
As modalidades dispu-
tadas serão:  Beach Ten-
nis Misto, Bocha Dupla 
Masculina, Bocha Dupla 
Feminina, Canastra Mis-
to, Dama Misto, Futebol 
Minicampo Hipermáster 
Masculino, Futebol Mi-
nicampo Máster Mascu-
lino, Futebol Minicampo 
Supermáster Masculino, 
Pôquer, Sinuca, Tênis de 
Dupla Misto, Tênis Sim-
ples e Dupla Masculino e 
Voleibol Feminino.

TROMBUDO
Foi realizada na última 
sexta-feira a terceira ro-
dada do Campeonato de 
Futsal da S. C. E. Trom-
budo, com os seguintes 
resultados. No primeiro 
confronto da noite, valen-
do pelo feminino, a equi-
pe do La Furia venceu as 
Muy Lokas pelo placar 
de 5 a 2. Pela Força Livre, 
a equipe do Ruaceiros 
goleou o Real Madruga 
pelo placar de 9 a 3. Na 
sequência, a equipe do 
Stressados enfrentou a 
equipe do Magnus, com 
vitória do primeiro pelo 
placar de 7 a 2. No último 
confronto, a equipe do 
Mônaco venceu o Roma 
pelo placar de 5 a 2. Nes-
ta sexta-feira jogam pelo 
feminino, PSG X Equipe 
do Beto, pela Força Livre, 
Cipriano X Independente, 
Pumas X Atlântico e Xi-
mangos X Juventus. 

Partidas desta noite definem quem estará na final 

COPA INTEGRAÇÃO
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A Copa Integração de 
Futsal de Vera Cruz 
chega na reta final, 

com a definição das equipes 
que farão a decisão. Na úl-
tima sexta-feira, Fortaleza e 
Arco-Íris empataram em 1 a 
1, com gols de Gilson e Cás-
sio. Já o Boa Vista levou van-
tagem ao vencer por 4 a 3 o 
centro, com gols de Álisson 
(2), Lucas e Gabriel, descon-
tando Diego (2) e Rodrigo. 
Nesta sexta-feira 13, resta 
saber quem vai contar com o 
azar. A partir das 19h30min, 
no ginásio Poliesportivo do 
Parque de Eventos, têm os 
jogos de volta, entre Boa 
Vista e Centro, Arco-Íris e 

LuCIANA MANDLER

Na segunda-feira, a Secretaria Municipal de Cultura, 
Turismo, Esportes e Lazer promoveu reunião para tratar 
de duas novas competições. Sobre o futebol 7, Cristia-
no da Roza, o Taxinha, explica que serão 15 inscritos no 
time, podendo contar com um jogador de fora. Até o 
momento, 10 equipes retiraram fichas de inscrição e a 
devolução está agendada para o dia 30 de setembro. 
Haverá congresso técnico dia 1º de outubro e início do 
campeonato dia 2. Os locais de jogos ainda estão sendo 
definidos, mas devem ocorrer nas segundas, quartas 
e sextas. Já sobre o campeonato de veteranos, quatro 
equipes retiraram fichas até o momento e a expectativa 
é que seis participem. O início do campeonato está pre-
visto para 6 de outubro, com partidas aos domingos.

NOVAS COMPETIÇÕES

AVISOS

Aluna da rede municipal é 5º lugar no Brasileiro de Judô
A Escola Municipal de En-

sino Fundamental Harmonia, 
no bairro Santa Vitória, está 
vibrando. No último domin-
go, 8, a aluna Daiana Tere-
sinha Borba, 16 anos, ficou 
em quinto lugar na categoria 
pesado ou meninas com mais 
de 78 quilos, no Campeonato 
Brasileiro de Judô Sub-21. 
A competição aconteceu na 
Bahia e reuniu nesta categoria 
outras 16 meninas. Ela foi a 
única representante do Rio 
Grande do Sul.

A história da Daiana nas 
artes marciais é até bem re-
cente. Devido à altura – hoje 
ela mede 1,93m e pesa 107 
quilos, logo cedo ela se in-

teressou pelo basquete, mas 
pouco depois veio a conhecer 
o que viria a ser a sua grande 
paixão. Quando ela tinha 13 
anos, ao acompanhar a mãe 
em uma delegacia, um policial 
civil, que hoje é um de seus 
treinadores, ficou impressio-
nado com seu porte físico e a 
convidou para fazer um teste. 
Foi amor à primeira vista.

De fala mansa e pausada, 
Daiana conta que está feliz 
por ter ficado em quinto lugar 
no campeonato brasileiro, em-
bora acredite que poderia ter 
se saído melhor. “Eu poderia 
ter ganho o terceiro lugar se 
não tivesse falhado na minha 
luta de decisão. Mas sei que 

fiz minha obrigação, fui lá e 
mostrei o que eu sabia”, disse.

A jovem atleta não esconde 
que ir mais longe é um sonho 
e que está disposta a correr 
atrás. “Quero levar para a 
vida, fazer disso uma profis-
são”. Nesse caso, disciplina é 
o que não falta. Daiana treina 
de segunda a sábado, interca-
lando aulas de judô e crossfit, 
esse último para fortalecimen-
to muscular. “Eu cresci muito 
rápido e minha musculatura 
não acompanhou. Já tive bas-
tante problema no joelho e o 
exercício físico ajudou muito, 
hoje sou mais forte do que 
era antes, mas ainda sinto as 
pernas mais fracas.”

Ao falar de tudo o que o 
judô lhe trouxe nestes três 
anos, desde que começou a 
lutar, Daiana lista uma série 
de aprendizados que vão 
desde a redução da timidez, 
aumento da sociabilidade, 
até lições de respeito, com-
prometimento, disciplina, 
foco e responsabilidade. Com 
relação aos estudos, ela en-
trega que não tem moleza, 
que ninguém alivia para 
o lado dela por causa da 
dedicação ao esporte. “Os 
senseis cobram bastante nota 
e comparecimento na escola. 
Não tem essa coisa de porque 
treinei não pude estudar pra 
prova”, contou.

SANTA CRUZ

Fortaleza.
Em caso de vitória do 

Centro contra o Boa Vista, 
a disputa pela vaga na fi-
nal será nas penalidades, 
explica o coordenador de 
Esportes do município, Cris-
tiano da Roza, o Taxinha. 
Em caso de novo empate 
entre Fortaleza e Arco-Íris, a 
decisão também será nos pê-
naltis. Em caso de vitória para 
qualquer equipe, a mesma 
estará classificada. As datas 
das finais ainda estão em 
análise, por causa da Semana 
Farroupilha.

DESTAQUES
Participam da Copa In-

tegração 195 atletas de 13 
times. Como destaques en-
tre os semifinalistas estão:  
Boa Vista - Lucas Santos e 
Állisson; Fortaleza - Gilson 
e Maiquel Schoepf; Arco-Íris 
- Murilo e Cássio; Centro 
- Diego Overbeck e Xuxu. 
A briga pela artilharia está 
acirrada. Álisson tem 17 
gols; Maiquel Schoepf soma 
16 gols; Cássio fez 12 gols e  
Murilo já chegou a 10.


