
COPA UNIAO DE CLUBES - CUC
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INTRODUÇÃO

O presente relatório se propõe a apresentar as ações realizadas pela equipe técnica

multidisciplinar da Associação COPA UNIÃO DE CLUBES. Todas as atividades são reflexo das

expectativas do projeto desenvolvido e, quando olhadas com profundidade, carregam junto consigo

uma mensagem de vitória, sabendo os objetivos foram alcanqados. Essas expectativas também

tÍa:cm o tamanho do soúo que se constelou nesse projeto e que, em certa medida, pode ter

conhibuído para que os envolüdos seguissem adiante em meio aos diversos obstáculos encontrados

nesse úitimo ano de atividades. Tudo isso contagiou nossos participantes e só dessa forma foi

possível comemorar as conquistas e reforçar os aprendizados, refletindo e buscando altemativas para

os próximos anos. O presente relatório refere-se aos anos de 2019 e 2020. Porém o ano de 2020 não

ocofferam atividades em decorrência da pandemia da Covid-l9 a qual não nos possibilitou realizar

qualquer ati vidade de aglomeração.

A COPA UNIÃO DE CLUBES _ CUC _ ASSOCIAÇÃO CNIL DE DIREITO PRIVADO

SEM FINS LUCRATIVOS, tem poÍ objetivo proporcionar a integração social e esportiva entre as

comunidades participantes, oportunizando a prática do futebol como forma de saúde e lazer, com a

prerrogativa de focar e solucionar as necessidades e as exigências de melhorar o condicionamento

físico e psicológico das pessoas por intermédio do esporte. Para fomentar essa atividade, desenvolve

projetos esportivos poÍ intermédio da Lei de Incentivo ao Esporte, do Ministério da Cidadania,

Secretaria Nacional do Esporte, que está na sua 31" edição em 2019. No ano de 2020 seria realizada a

32" edição, mas devido a pandemia do Covid-I9 não pode ser realizada, sendo transferida sua

realização para o ano seguinte.
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COPA UNIAO DE CLUBES _ CUC
O DE CLIIBES é o campconato que integra c prômovc

competição saudável entre as comunidades da região rural de Caxias do Sul, é composta basicamenre

de atletas que moram na comunidacle, parentes. conhecidos ou amigos clas famílias quc lilenr na

colônia. Esta competição reedita o conoeituado campeonato rural. onde a raça, técnica e disciplina

são os l'undamentos básioos da competição. A Copa União de Clubes tem uma história de tradição

futebolística que remete ao início da colonização italiana. onde os imigrantes das comunidades

Caxienses. nossas colônias, crescerarn e desenvolveram seu potencial de trabalho. respaldados pela

Igreja. o Campo de Futebol e a Bodega.

A Copa União de Clubes é um campeonaÍo de futebol entre as comunidades rurais do inter:ior

de Caxias do SuliRS, considerando a necessidade de se gzrantir acesso ao esporte também aos

cidedàos quc morsm nas regiões rurais.

O l' distrito rural de Caxias do Sul é l'ormado por 28 comunidades iocalizadas nas

imediações da sede do município, sendo que 12 dessas comunidades participam do campeonato.

Devido a cultura local. todas as comuridades participantes possuem um campo granrado de futebol e

dependências de apoio com boas condições de receber as demais cquipes.

A atividade é organizada e dirigida por um grupo gestor, formado por uma diretoria e por um

conselho arbitral que é composto pelos presidentes ou representantes legais de cada comunidade

rural. atualmente num total de 12 agremiações e 1440 atletas.

Listamos a seguir as 12 agremiações (clube) e a respectiva comunidade nral:

1 . Esporte Clube Diamantino Comunidade Nossa Senhora das Graças

2. Esporte Clube l,rnião Forquetense Comunidade Forqueta

3. Agremiação Sociedade Esportiva Pedancino Comunidade Pedancino

4. São Cristóvão Futebol Clube Comunidade São João da zl" Légua

5. Esporte Clube São Virgí1io Comunidade São Virgilio

6. Esporte Clube Juvenil Comunidade São Brás

7. Esporte Clube Bevilacqua Comunidade Bevilacqua

8. tsotâÍ'ogo Futebol Clube Comunidade Santa Lúcia
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COPA UNIAO DE CLUBES _ CUC
9. Esporte Clube São Francisco da 6' Lógua Comunidade São Franscisco

10. Esporte Clube São Lüz da 6" Légua Comunidade São Luiz da 6u Légua

1 1. Esporte Clube Minuano Comunidade Fazenda Souza

12. Sociedade Esportiva Canarinho - Comunidade Santo Antonio

MENSAGEM DO PRESIDENTE

Sérgio Marcos Reinheimer Presidente COPA UNIÃO DE CLUBES em nome da COPA

UNIÃO, com muita satisfação, apresento nosso relatório da equipe multidisciplinar. São as

atividades desenvolvidas pelo nosso clube, tudo aquilo que propomos fazet para que o Copa União

possa melhorar cada dia mais. Foram contempladas 1440 atletas diretos, 12 comunidades, além de

entidades da sociedade que recebetam alimentos, roupas e chocolates , tudo pelas ações sociais

realizadas com a participação de todos. Agradecemos ao Govemo Federal, as empÍesas apoiadoras

como a Randon, Intral, Triches Ferro e Aço, Belga Matrizes, Racon Consorcios e outÍos tantos que

vem mntribuindo com nossa associação.

Realização da Copa União de Clubes com 7 categorias

I - Titulares (idade liwe)

2- Suplentes (idade liwe)

3- Veteranos (idade acima de 35 anos)

4- Maters (idade acima de 43 anos)

5- Senior (idade acima de 50 anos)

6- Super Senior (idade acima de 55 anos)

7- T Infanto juvenil ( idade ate 15 anos)

Foram quase 7 meses de competição onde essas categorias dividiram-se em períodos diferentes para

que a competição pudesse ser realizada de forma muito bem organizada.
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AÇOES SOCIÂIS

Campanha do Agasalho, Páscoa, Alimentos
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Facebook:
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COPA UNI O DE CLUBES - CUC

Realização de reuniões

Nas reuniões são definidas as prestações de contas do ano anterior. planejamento do ano

vigente. Sempre são seguidas as diretrizes de aviso com antecedência. pautas e ata assinada ao final

das mesmas.

CONSIDEREÇÕES FINATS

Agradecemos a todos os pais que acÍeditam no nosso trabalho a todos os envolvidos que

desempenham seus papeis e zela r pelo nosso bem maior "o atleta". Por fim, nosso profundo

agradecimento âs empresas parceiras e ao Ministério da Cidadania e Secretaria Especial do Esporte,
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COPA UNIAO DE CLUBES _ CUC
através da Lei de Incentivo ao Esporte, envoh,idas diretamente nessajomada. que não e

só nossa, mas também de cada atleta que por aqui passa

Caxias do Sul, 30 de maio de 2020.

Séilio Marcos Reiúeirner

i,',Í i.: '. r, !:,i I rl

,11 BRASIL


