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FUTSAL

Noite histórica em Rodeio Bonito

Amor
além das
quatro
linhas

Hoje, 15, será a
primeira vez que
o casal poderá
jogar e após
assistir o outro
em partida oficial

P

A CORRERIA DO DIA A DIA
Além do futsal, as pedaladas de bicicleta é um dos
hobbies preferidos dos dois, no entanto, o “corre-corre”
não está atrelado somente a esta prática esportiva, tanto
que a rotina de atletas federados tem alongado o período sem se ver. “Vivemos esse dia a dia intenso, treino
e profissão. Acordamos cedo e trabalhamos em lugares
diferentes, geralmente os treinos não são nos mesmos
locais e, às vezes, até em dias distintos. Nos vemos um
pouquinho de manhã e à noite”, explicou Charles Thiago
Machado, natural de Erval Seco.
Quando treinam na mesma data e local, Charles
encerra o seu treinamento e corre até Carla, que já
está pronta para iniciar suas atividades com as companheiras de equipe. É um rápido instante e, às vezes, o
último contato deles no dia, até porque os treinos do
time feminino costumam encerrar depois da meia-noite.

Disputando duas competições profissionais simultaneamente, o Cometa/Rodeio Futsal irá viver uma
noite ímpar neste sábado, 15, em Rodeio Bonito. Pela
primeira vez na história, o Ginásio Antônio Trento será
palco de rodada dupla com jogos considerados profissionais. As meninas serão as primeiras a desfilar seu
futsal em quadra contra a Asaff, em partida válida pela
última rodada do primeiro turno do Estadual Feminino
Adulto. Posteriormente, em confronto decisivo para
encaminhar a classificação para a segunda fase da
Série Bronze, o time masculino enfrenta a Asaff. Ambas as representações visitantes são de Santo Ângelo.
A noite não será especial somente para o Cometa/
Rodeio Futsal, para Charles e Carla representa também
uma rara oportunidade de poder prestigiar a pessoa
amada atuando profissionalmente, isso porque a maioria dos jogos é nos sábados e em locais diferentes.
“Daqui alguns anos, vamos poder contar para nossos
filhos que no dia 15 de julho de 2017 jogamos futsal
profissionalmente, no mesmo lugar e pela mesma equipe. Um fato inédito, possivelmente, na nossa região e,
talvez, no Estado. Vai ser histórico”, prevê Charles.
RODADA DUPLA
Hoje, 15 – Ginásio Municipal Antônio Trento, em
Rodeio Bonito. Abertura dos portões: 18 horas
Estadual Adulto Feminino: às 19 horas
Cometa/Rodeio Futsal x ASAFF
Estadual Série Bronze Masculino: às 20h30
Cometa/Rodeio Futsal x ASAF

Ed Moreira

assar poucos momentos juntos não é problema
oblema
para um casal de Erval Seco. Unidos há aproximaroximadamente três anos, Charles e Carla possuem
m uma
rotina intensa, e na maioria dos dias da semana
a ficam
mais de 12 horas sem se ver. A compreensão supera
qualquer eventual dificuldade, até porque, além do
o amor
que um sente pelo outro, eles compartilham de
e várias
paixões. Colegas do curso de Odontologia na Fasurgs,
asurgs,
em Passo Fundo, onde se conheceram, eles iniciaram
aram o
relacionamento logo após a formação profissional.
al.
A época de amigos na faculdade foi substituída
ída por
ário em
um namoro que completa seu terceiro aniversário
novembro, o que não representa mais tempo juntos.
tos. Os
desencontros do dia a dia não se dão devido somente
omente
aos compromissos odontológicos, pois a paixão pelo esporte é outro fator em comum dos jovens de 25
5 anos.
Entre as diversas atividades esportivas que praticam,
cam, o
onvidafutsal se tornou parte do cotidiano em 2017. Convidados a participar de competições profissionais, o casal
disse ‘sim’ para o Cometa/Rodeio Futsal nesta temporamporaonal de
da. “No fim do ano passado, nós jogamos o Regional
Jaboticaba e o pessoal do clube se interessou em contar
conosco e nós abraçamos a causa”, contou Charles.
rles.
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Mesmo assim, a desgastante rotina não incomoda Carla
Dalla Cort, ao contrário, ela considera as coincidências
uma virtude do casal. “Temos que ver pelo lado positivo. Acredito que seria mais difícil se não tivéssemos a
mesma rotina. Nos entendemos, o lazer de um é o lazer
do outro, nem todo mundo entenderia essa paixão pelo
futsal”, disse a camisa 16 do Cometa, que joga futebol
desde criança, seguindo a tradição de uma família de
“boleiras”.
COBRANÇAS, “CORNETA” E ORGULHO
Visto folcloricamente como um tabu entre os casais,
debater sobre futebol é algo comum entre Charles e Carla. Exigentes, ambos costumam cobrar o companheiro.
“A gente se ajuda bastante, ele conhece meu jeito de
jogar, então sabe o que posso melhorar e onde não estou bem, e eu também sou assim com ele. É uma coisa
boa, são críticas construtivas”, comenta Carla. Seu na-

INGRESSOS: Individual: R$ 10 - Casal: R$ 15 - Meia
ING
entrada
entrad (crianças de 10 a 12 anos e idosos): R$ 5 - Menos
de 10 anos: entrada gratuita. * Passaportes para todos os
jogos do masculino e feminino ainda estão sendo comercializ
lizados no valor individual de R$ 70 e casal R$ 100.

morado, entretanto, não negou existir uma brincadeira
sadia entre eles, principalmente pelo fato dele ainda
não ter feito gols pelo Cometa e sua amada já contabilizar quatro tentos. Porém, as principais ‘flautas’ partem
dos amigos. “Um cobra do outro, buscamos nos ajudar,
mas tem a brincadeira também, rola a ‘cornetinha’, mas
é tranquilo, até porque tenho que acabar engolindo diariamente dos meus amigos que a Carla joga melhor do
que eu”, confessou Charles.
Brincadeiras à parte, a dupla dá conta de todos os
compromissos e não deixa o namoro cair na rotina. Para
eles, a paixão pela profissão e pelo esporte une-os ainda
mais, se tornando um motivo de orgulho. “Temos parceria no esporte e na profissão, eu gosto muito dele, tudo
se completa, tudo isso é muito importante, são paixões,
a minha vida gira em torno disso”, declara-se Carla. Já
Charles considera-se lisonjeado por ver sua namorada
se destacando e não esconde toda sua admiração.

