
Origens Santa Cruz do Sul, cidade de descendentes alemães,

sempre demonstrou muito amor ao esporte, embora logo que os

imigrantes aqui chegaram, em 1849, as dificuldades de sobrevivência

tenham sido muito grandes. À medida que as condições econômicas

começaram a melhorar, foram criadas sociedades esportivas, com

o objetivo de manter os laços de amizade e o espírito de

germanidade que sempre os caracterizou. A princípio, as sociedades

esportivas criadas tinham a cavalaria e o tiro-ao-alvo como as

atividades esportivas mais praticadas. Dentre essas havia, também

o futebol, o atletismo e a ginástica de solo; mais tarde o voleibol, o

basquetebol e o futsal. Naquela época as pessoas praticavam todas

as modalidades de esporte, porque não havia a questão da seleção

em que somente os melhores tinham oportunidades de participar.

1893 Em 15 de setembro foi criada a Sociedade Ginástica, cujo

nome original era Turnverein, com fins sociais, culturais e esportivos.

Desde o momento em que o basquetebol foi introduzido

pioneiramente na Sociedade Ginástica, tem figurado entre os

esportes mais apreciados em Santa Cruz do Sul, passando por

situações que alternaram bons e maus momentos.

1929 - 1931 Existem controvérsias quanto à data de introdução

do basquetebol em Santa Cruz do Sul. Entrevistas concedidas a

Weis (1995) Hart, Iserhard  e Froehlich afirmaram que foi em 1929,

enquanto Martin cita o ano de 1931.  Em novembro de 1931 foi

realizada a primeira partida de basquetebol na chácara de Rudolfo

Neumann por duas equipes da Sociedade Ginástica, primeira

agremiação a implantar a modalidade. Hart conta que naquela

época as partidas eram praticadas com até mais do que cinco

jogadores de cada lado e com regras estabelecidas de forma muito

bruta. O aro tinha mais ou menos a altura dos dias atuais.

1937 Com a campanha do Estado Novo, deflagrada por Getúlio

Vargas, essas sociedades sofreram repressões e consequentemente

as atividades esportivas deixaram de ser praticadas. Com medo

das ameaças, perseguições, as sociedades começaram a ser

dissolvidas. Somente mais tarde outras foram criadas, porém com

novo perfil. Entre essas pode ser citada a Sociedade Ginástica e

mais tarde o Corinthians Sport Club que ofereciam modalidades

esportivas, tais como: o futebol, o atletismo e a ginástica de solo.

Mais tarde foram também praticados o voleibol, o basquetebol e o

futsal.

1939 Em 25 de julho foi fundado o Corinthians Foot Ball Club que

tinha em comum à sociedade rival os aspectos sociais e esportivos.

Nessa época o basquetebol já tinha um número razoável de

praticantes na Sociedade Ginástica, tomando um maior impulso e

angariando mais adeptos entre a juventude santa-cruzense. Em

outubro foi criado o departamento de basquetebol.

1940 Em 27 de maio foi disputada contra o Ginástico de Estrela a

primeira partida intermunicipal do Corinthians Sport Club sendo

vencedora a equipe local. E em 27 de novembro ocorreu o primeiro

clássico GI x CO. Importante salientar que no primeiro ano de

criação o Corinthians foi derrotado em todas as partidas disputadas.

Froelich, apud Weis (1998), coloca que já no primeiro clássico GI x

CO realizado em novembro de 1940 um grande número de pessoas

prestigiaram o jogo. A afirmação de que os jogos entre esses dois

rivais levavam  enorme público aos ginásios  também foi confirmada

por Martin (1995), que foi jogador e, mais tarde, diretor de

basquetebol da Sociedade Ginástica.

1941 O basquetebol passou a ser o esporte mais praticado no

clube, ficando o futebol em segundo plano, o que fez com que fosse

abandonado no primeiro ano, por falta de atletas que se dispusesse

a treinar.

1942 Foi realizado o primeiro campeonato de basquetebol da

cidade, o famoso GI x CO sendo o mesmo vencido pelo Corinthians

numa melhor de três  partidas: duas vitórias e uma derrota. O título

de Campeão Citadino deu direito ao Corinthians representar a

cidade no Campeonato Estadual de basquetebol. Neste ano

também foi criada a Federação Atlética do Rio Grande do Sul –

FARG, órgão normativo e consultivo de várias modalidades do

esporte amadorista do Estado.
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1943 Novamente o Corinthians se tornou campeão citadino. Mesmo

na condição de caloura a equipe do Corinthians Sport Club

representou muito bem a cidade no Campeonato Estadual realizado

em Porto Alegre onde o clube local conseguiu o Vice-campeonato,

perdendo apenas para a equipe do Internacional. No primeiro jogo

o Corinthians foi derrotado pelo placar de 76 X 23 e no segundo

jogo perdeu por 49 X 26. O Corinthians venceu também os seguintes

campeonatos citadinos: 1943; 1944; 1945; 1947; 1948; 1950; 1951;

1954; 1955; 1956; 1957; 1958; 1960; 1961; 1962; 1963; 1965.

1944 Pelo fato de o Corinthians Sport Club ter sido o clube que

mais vezes conquistou o Campeonato Citadino, e por ser o único

clube nessa modalidade que nunca interrompeu as suas atividades,

teve oportunidades de disputar não somente campeonatos estaduais,

mas também campeonatos nacionais, e como conseqüência trouxe

vários títulos de Campeão Estadual de basquetebol na categoria

principal.  Nesse mesmo ano o Corinthians Sport Club participou

pela primeira vez de um campeonato nacional “IX CAMPEONATO

ABERTO DO INTERIOR” disputado em Taubaté - São Paulo,

considerado na época como um dos mais empolgantes e concorridos

da América do Sul.

1946 A Sociedade Ginástica fica Campeã Citadina quebrando

uma hegemonia de quatro anos consecutivos de títulos neste

certame pelo Corinthians Sport Club. A partir deste título a

sociedade Ginástica venceu ainda os campeonatos citadinos de

1949, 1952, 1953, 1959, 1964, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971.

Ainda em 1946 a Sociedade Ginástica e o Corinthians Sport Club

oficializaram uma parceria e juntos patrocinaram em Santa Cruz

do Sul o Campeonato Estadual, tendo a Ginástica se sagrando

Campeã do Interior e Vice-Campeã, Estadual, perdendo apenas

para a equipe do Internacional de Porto Alegre - RS.

1947 Mesmo que coubesse ao Corinthians Sport Club representar

a cidade no Campeonato Estadual por ser o atual Campeão Citadino,

novamente a Sociedade Ginástica representou Santa Cruz do Sul

no Campeonato Estadual, uma vez que dois atletas do Corinthians

que jogaram o campeonato estadual de 1946 pela sociedade

Ginástica não haviam cumprido o estágio de 265 dias previstos em

regulamento, fato denunciado como irregularidade para a FARG

que decidiu que o representante no Campeonato Estadual seria a

Sociedade Ginástica.

1948 O jornal “Correio do Povo” (10/09/1948) de Porto Alegre,

faz referência a um público estimado em duas mil pessoas no

estádio, nas partidas em que se defrontaram os dois tradicionais

adversários, Corinthians e Ginástica, em jogos realizados durante

a Semana da Pátria de 1948. Na época ainda não existiam quadras

cobertas, mesmo assim o jornal faz referência a um estádio.

1950 Se o basquetebol masculino foi praticado pela primeira vez

em Santa Cruz do Sul na Sociedade Ginástica, a partir de 1931, o

Corinthians Sport Club foi o pioneiro no interior de nosso Estado

na prática dessa modalidade esportiva no naipe feminino. Em 25

de agosto, foi realizada uma partida de exibição entre duas equipes

do mesmo clube (CORINTHIANS, 1950).

1951 Em 6 e 7 de outubro, na quadra da Sociedade SOGIPA de

Porto Alegre, foi realizado o primeiro Torneio Estadual de

Basquetebol Feminino com participação de três equipes: Corinthians

Sport Club, Fundação Evangélica de Novo Hamburgo e o clube

locatário, a SOGIPA. O torneio foi vencido pelas atletas do

Corinthians Sport Club (CORINTHIANS, 1951). Essa partida de

apresentação foi oferecida como espetáculo aos associados do

Corinthians, aos militares de Santa Cruz do Sul e a todos os seus

familiares em comemoração ao Dia do Soldado.

1952 A FARG é dividida em federações específicas para cada

modalidade esportiva. No dia 18 de abril do mesmo ano a Federação

Gaúcha de Basquetebol passou a ter a incumbência de dirigir e

regulamentar essa modalidade no Estado do Rio Grande do Sul.

1953 Em 7 de julho, o Grêmio Atlético Sampaio enviou ofício à

FGB solicitando a sua filiação junto à Federação Gaúcha de

Basquetebol - FGB. Em resposta o Sr. Diogo A. Pastor, enviou um

oficio ao Grêmio Atlético Sampaio solicitando providências para a

formação de uma Liga de Basquetebol em Santa Cruz do Sul.

Nesse mesmo ano é formada a Liga Atlética Santa Cruz - LASC

que envolveu as modalidades de Voleibol, Basquetebol e Atletismo.

No entanto esta liga não conseguiu cumprir com o seu papel uma

vez que a mesma somente atendia aos interesses do basquetebol.

No dia 29 de dezembro a FGB mandou um telegrama, confirmando

o Corinthians Sport Club como representante oficial do Rio Grande

do Sul no Campeonato Brasileiro de basquetebol feminino.

1954 Em outubro, tendo Rio Grande como cidade sede, o

Corinthians Sport Club ficou com o título de Vice-Campeão Estadual

de Basquetebol. O Livro de Atas nº5 de 1957 (p.86), novamente

indica o conceito que o basquetebol tinha no Rio Grande do Sul: “O

Vice-Campeonato do Estado elevou bem alto o prestígio de Santa

Cruz do Sul nessa modalidade esportiva”. A equipe perdeu somente

a partida final para a equipe de Santa Maria pelo placar de 46 x 43

nos minutos finais do jogo. Os tricolores obtiveram os títulos de

Campeões Estaduais de Lance-Livre, por equipe e individualmente,

e ainda de Campeões do Interior e Vice-Campeão do Estado, tendo,

além disso, conquistado as simpatias gerais do público social de

Rio Grande, devido à conduta disciplinada dos atletas corinthianos.

O Rio Grande do Sul é representado pelo Corinthians Sport Club,

no VI Campeonato Brasileiro de Basquetebol Feminino (Gazeta do

Sul, 29 dez. 1953, p.8.).

1955 O Corinthians é o 1º Clube do Brasil a receber a Ordem de

Honra ao Mérito da Confederação Brasileira de Basquetebol – CBB

com esse título o jornal Gazeta do Sul do dia 31 de dezembro de 1955,

(p.8) anunciava que a CBB. - Entidade Máxima do Basquete Brasileiro

ofertaria um troféu ao clube tricolor em reconhecimento aos relevantes

serviços prestados para o desenvolvimento do basquete. O Corinthians

foi indicado para receber a distinção pelo vice-presidente Carlos

Chagas, que havia participado da solenidade de inauguração do ginásio

tricolor em 25 de dezembro de 1955. Para o dirigente carioca,  em

1955, o ginásio do Corinthians Sport Club era o 3º maior ginásio do

Brasil em se tratando  de instalações.  Neste mesmo ano a equipe

feminina de basquetebol do  Corinthians Sport Club,  pioneira no

interior do Estado na prática dessa modalidade, disputaria o

Campeonato Estadual tendo como sede Santa Cruz do Sul, onde

apenas duas equipes disputariam o título: o Corinthians e a SOGIPA.

O resultado do jogo foi de 45 a 24 para a equipe visitante, sagrando-

se, dessa forma, a Sogipa a Campeã e o Corinthians, Vice-Campeão

Estadual, respectivamente (Hofmeister, 1987).

 1956 Na segunda partida do tradicional GI x CO, válido pelo

Campeonato Citadino, a Sociedade Ginástica, em ofício endereçado

ao presidente da LASC, solicitou o afastamento do árbitro daquela

partida, Franco Conte, acusando o mesmo de ter tido participação

direta na derrota da Sociedade Ginástica. Tal fato motivou uma

reunião do Conselho Deliberativo do Corinthians Sport Club, que

enviou um ofício ao presidente da Liga para comunicar as seguintes

resoluções (GINÁSTICA, 1956, p.67-70): a) suspender toda e

qualquer relação com a Sociedade Ginástica até completo

esclarecimento dos fatos, ou, então, retratação pública; b) solicitar

à Liga a abertura de um inquérito para completo esclarecimento

dos fatos; c) solicitar o adiamento da última partida que seria

disputada no ginásio tricolor, enquanto não fossem apurados todos

os fatos; d) hipotecar integral solidariedade ao técnico e jogadores

do Corinthians por reconhecer neles qualidades de esportividade

que o passado de lutas e sacrifícios em prol do desenvolvimento do

esporte santa-cruzense lhes assegurava. O Corinthians participou

novamente do Campeonato Estadual, realizado em Porto Alegre,

na quadra da SOGIPA, no qual mais uma vez o clube da Capital foi

campeão estadual. O Corinthians não venceu nenhuma partida.

1957 A Gazeta do Sul de 20 de agosto (p.4) informa que o

departamento feminino da “Pioneira”, como também era conhecida

a Sociedade Ginástica, fora criado naquela temporada e que

disputaria o primeiro jogo de basquetebol contra a equipe da Sogipa

de Porto Alegre, campeã estadual deste mesmo ano. No dia 28 de

agosto, foi realizado o jogo que seria o primeiro confronto entre as

duas sociedades de maior tradição no basquetebol de Santa Cruz do

Sul, representadas por duas equipes femininas. De um lado, a equipe



do Corinthians, pioneira nessa modalidade no Estado, criada em

1950 e que já havia sido vice-campeã estadual e representara o Rio

Grande do Sul no VI Campeonato Brasileiro de 1954; do outro lado,

a equipe da Sociedade Ginástica, fundada meses antes do jogo

considerado histórico. A Ginástica conseguiu dominar a segunda

etapa da partida, vencendo o primeiro “Torneio Início” pelo placar de

33 x 28.  (Gazeta do Sul, 30 ago. 1957). Meses depois a Liga Atlética

de Santa Cruz - LASC realizou o I Campeonato Citadino de

Basquetebol Feminino, que foi disputado numa melhor de três

partidas para apurar a equipe campeã daquela temporada. As atletas

da Sociedade Ginástica venceram as duas primeiras partidas, não

havendo a necessidade de disputar um terceiro jogo.

 1958 O primeiro título de Campeão Estadual conquistado pelo

Corinthians Sport Club foi disputado em Santa Cruz do Sul, no

ginásio do Corinthians Sport Club, de 14 a 21 de dezembro. A equipe

local disputou seis jogos, não perdendo nenhuma partida. Na Ata n.

6, de 22 dezembro de 1958, (p.20), encontra-se toda a história da

conquista do Corinthians Sport Club, que se sagrou campeão invicto

no 7º Campeonato Estadual, depois de vários anos ocupando a

condição de vice (1942, 1954 e 1957). Nesse mesmo campeonato, o

Corinthians Sport Club conseguiu o primeiro lugar por equipe no

certame de lance livre, que era disputado paralelamente, com 53%

de aproveitamento. Neste mesmo ano o Corinthians  desativou  o

seu departamento de basquetebol feminino.

1959 Em 29 de abril, um observador escreveu um artigo que foi

publicado no Jornal Gazeta do Sul (p. 8), alertando: O Corinthians

necessita, urgentemente, dar mais atenção à renovação de novos

valores, pois, caso contrário, muito em breve terá pela frente longos

anos de vacas magras, como agora os tem de vacas gordas. Continua

o observador na mesma matéria: “A culpa do que está ocorrendo é

dos jogadores que precisam treinar mais e dos diretores que devem

se interessar mais pelas categorias menores”. A sociedade Ginástica

também desativou o seu departamento de basquetebol feminino.

Para Froehlich (1995), as atletas treinavam com muito mais dedicação

e afinco que os homens, mas existiam dificuldades que à mulher

tinha que enfrentar na época: “Existia o preconceito em relação a

mulher na prática do esporte. Os pais não queriam. Nas rodas

esportivas os homens comentavam que este esporte era para homens

e que mulher não deveria jogar: era uma barbaridade.”  Em janeiro

de 1959, a Liga Atlética de Basquetebol passou a ser denominada

Liga Santa-Cruzense de Basquete - LSCB (GAZETA do Sul, 1953).

Década de 1960 a 1970 O basquetebol de Santa Cruz do Sul

começou a entrar numa fase de decadência. Essa situação pode ser

comprovada através de reportagens da época principalmente do

jornal Gazeta do Sul, as quais enfatizaram esse fato e, ao mesmo

tempo, buscaram respostas para a situação. A primeira reportagem

publicada sobre o assunto data do dia 2 de julho de 1963 (p. 8), com

o seguinte título: “Basquete de Santa Cruz não é mais aquele: GI X

CO foi péssimo”.  Venceu a Ginástica (17x13 no 1º tempo e 38x36

no final), e continua a reportagem: “Há bem poucos anos, ainda, o

esporte da cesta praticado na Fumocap se alinhava entre o que

tínhamos de melhor no Estado. Hoje, porém, o basketball se

apresenta bem diverso, num nível técnico que dá pena”.  Em maio

de 1973, houve uma tentativa de fazer com que o basquetebol

feminino fosse reativado em Santa Cruz do Sul, com o objetivo de

participar dos Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul - JIRGS.

O Conselho Municipal de Esportes - CMD, juntamente com a Escola

Superior de Educação Física - ESEF, formou uma equipe, mas essa

foi desfeita logo depois da participação da equipe na competição

(Gazeta do Sul, 04 ago. 1973).

Década de 1980 No início da década tudo levava a crer que as

décadas de 1960 e 1970 seriam reeditadas. Somente alguns atletas,

em torno de 7 ou 8, mantinham regularidade nos treinamentos, o

que manteve aberto o Departamento de Basquetebol Adulto do

Corinthians Sport Club. A maior dificuldade encontrada era que os

jogadores trabalhavam durante o dia e estudavam à noite,

dificultando os treinamentos que eram realizados à tardinha.

1983 Como em todas as crises muitas vezes aparecem as

melhores soluções. Foi neste mesmo ano que o Corinthians, através

dos dirigentes  Romário Haas e Oswaldo Garcia, decidiu montar

uma equipe que pudesse disputar em igualdade de condições com

as melhores equipes do Estado, pela reconquista do título de

Campeão Estadual que fora ganho pela última vez no dia 20 de

dezembro de 1958.

1984 No ginásio da SOGIPA em Porto Alegre, mais uma vez, o

Corinthians conseguiu conquistar o título de Campeão Estadual.

Mesmo jogando fora de casa, a torcida tricolor, aficcionada pelo

basquetebol, lotou as arquibancadas do ginásio sogipano,

empurrando a equipe para a vitória frente à Sogipa de Porto Alegre,

pelo placar de 77 x 69.  Em reportagem do jornal Gazeta do Sul, de

6 de dezembro de 1984 (p.13), com o  título “Corinthians, um

bicampeão com raça, suor e justiça”, a torcida tricolor, que soube

ajudar a equipe a enfrentar todas as dificuldades e trazer o

bicampeonato para Santa Cruz do Sul, foi parabenizada.  O título

possibilitou ao Corinthians representar o Rio Grande do Sul na

Taça Brasil de Basquetebol, competição nacional que reunia as 16

melhores equipes do Brasil. Mesmo tendo participado pela primeira

vez dessa competição, o Corinthians conseguiu colocar-se entre as

oito melhores equipes do País. Lembra ainda, que dirigentes,

imprensa e técnicos ficaram surpresos com a presença de um clube

do interior do Estado do Rio Grande do Sul entre as oito melhores

equipes do País.

1985 Foi montada uma equipe para disputar a Olimpíada

Farroupilha, que foi disputada em Santa Cruz do Sul entre os dias

31 de agosto a 3 de setembro. Embora a equipe tivesse pouco

tempo para treinamentos e pouca experiência, saiu-se bem no

torneio, conseguindo a quarta posição na competição (Gazeta do

Sul, 03 set. 1985).

1986 O Corinthins Sport Club novamente montou um forte

grupo de jogadores para tentar buscar o título de Campeão

Estadual, desta vez trazendo reforços do interior paulista, para

recuperar o título perdido em 1985.  O confronto que definiu o

título de 1986 foi contra a equipe do Grêmio Náutico União de

Porto Alegre, sendo novamente o papel da torcida fundamental

para reconquista do título.

1988 O clube não participou das partidas finais do campeonato

estadual, que foi disputado em Porto Alegre, no Ginásio da SOGIPA,

por discordar da decisão da Federação Gaúcha de Basquetebol em

escalar árbitros vetados pelo clube para apitar os jogos da

agremiação tricolor. Essa decisão foi bastante polêmica e gerou

muita confusão no basquetebol gaúcho e, principalmente, no

Corinthians Sport Club. O jornal Gazeta do Sul, do dia 22 de

novembro 1988, comenta que a atitude do Corinthians teria sido

tomada em protesto à escalação da dupla de árbitros para dirigir as

partidas que, no entender dos dirigentes do clube, teriam

prejudicado a equipe em alguns jogos.

1990 Santa Cruz do Sul era considerada a Capital Gaúcha do

Basquetebol, conseguindo implantar uma excelente estrutura de

treinamento para a equipe principal, com o auxílio da comunidade,

que prestigiava essa modalidade, que, ao lado das indústrias do

fumo e da Oktoberfest, era uma marca. Inicia uma nova fase no

basquetebol santa-cruzense, quando o Corinthians Sport Club

resolveu que o Departamento de Basquetebol Adulto deveria deixar

a condição de amador para passar à condição de profissional. No

Brasil a condição profissional não estava regulamentada, embora

se saiba que muitos jogadores de basquetebol, principalmente de

grandes equipes, recebem salários e se dedicam a esse esporte em

tempo integral. O Corinhians Sport Club começa a viver um

acelerado processo de “profissionalização” graças à celebração de

parcerias com empresas de grande potencial na época que

viabilizaram recursos financeiros para a manutenção de jogadores

de excelência. Fernando Larralde foi convidado pelo diretor da

empresa Arcal, Waldir Schwarowsky, para montar uma equipe de

ponta como forma de veicular a marca da empresa de Santa Cruz

do Sul que representava no Brasil, a multinacional Umbro. A primeira

atitude tomada foi contatar com o técnico Ari Vidal, convidando-o

para passar alguns dias em Santa Cruz do Sul, para conversar.

Quando Ari Vidal desceu no Aeroporto Salgado Filho, toda a

imprensa da Capital registrou o encontro, dando como certa a sua

transferência para o Rio Grande do Sul. As manchetes de toda a

imprensa em torno da vinda do técnico para o Rio Grande do Sul

motivaram mais ainda os diretores da empresa para a montagem

de uma forte equipe. Três projetos foram deixados por Vidal para

que os dirigentes estudassem. O primeiro seria a formação de uma

equipe de jogadores jovens com potencial de representar o Clube e

o patrocinador na disputa do Campeonato Estadual. O segundo

seria a formação de uma equipe que pudesse figurar entre as oito

melhores equipes do País, e o terceiro seria a formação de uma

equipe que pudesse brigar para figurar entre as quatro melhores

equipes do País. Na primeira Liga Nacional disputada nesta nova

filosofia, o Corinthians ficou na 3º colocação com a equipe base

formada pelos norte-americanos Alvin Frederick, Derryl Parker,

Marcel de Souza, Rolando Ferreira e Mauro Gomes.  Nesse mesmo

ano a Sociedade Ginástica reabre o seu departamento de

basquetebol feminino.

1991 a 1993 Nas temporadas 91/92 e 92/93 o clube não

conseguiu repetir a mesma performance de 90/91, embora tenha

conquistado o Bicampeonato e o Tricampeonato Estadual e outros

torneios não menos importantes, como a Taça de Belo Horizonte,

que serviram para ratificar o trabalho que vinha sendo feito. Nessas

duas temporadas, o basquete virou uma mania entre jovens e

adultos na região. Por toda a parte, nas praças, nos ginásios, nos

colégios e residências, o basquete era tema de discussões e fonte

de lazer. Até mesmo tabelas em postes e cestas improvisadas com

latas espalhavam-se pelas ruas da cidade. A comoção foi tão grande,

que o governo municipal acelerou a construção do Ginásio

Poliesportivo, com capacidade para sete mil e quinhentas pessoas

sentadas e dotado da mais avançada tecnologia desportiva.  Em

1991, todas as jogadoras de basquetebol integrantes da equipe da

Sociedade Ginástica se transferiram para o Corinthians Sport Club.

Em 1992, jogando pelo Corinthians, a equipe sagrou-se novamente

Vice-Campeã Estadual.  Na temporada de 1993, a maioria das

atletas foi estudar em outras cidades e algumas foram convidadas

a participar de outras equipes, provocando a extinção do

Departamento de Basquetebol Feminino do Corinthians.

1994 Na temporada 93/94 ocorreu, pois, a consagração de todo o

trabalho realizado ao longo das três temporadas anteriores: o título

de Campeão da Liga Nacional de Basquete foi uma conquista de

muitas gerações de dirigentes, técnicos e jogadores, que deram a

sua parcela de contribuição para que o Corinthians conquistasse

esse título. Assim, essa conquista, inédita no Rio Grande do Sul,

mobilizou toda a comunidade rio-grandense. Durante os jogos do

“Play Off” final, realizado em Porto Alegre, no Ginásio Tesourinha,

reuniram-se cerca de vinte e uma mil pessoas. O jogo foi transmitido

pela Rede Manchete de Televisão para todo o País, mobilizando,

dessa forma, toda a comunidade nacional.

1995 O jornal Gazeta do Sul circula com a seguinte manchete:

“Campeão Brasileiro em Crise”. Essa crise, segundo a reportagem,

teria sido deflagrada pelas cinco derrotas consecutivas do

Corinthians na Liga Nacional. A equipe foi derrotada pelo Cesp/

Rio Claro, que, no Play Off, fechou a série em 3X1, eliminando,

assim, a Pitt/Corinthians, que acabou na 8º posição.

1996 Com novo patrocinador o Pony/Corinthians conquistou o

hexacampeonato estadual ao vencer o Minuano/Bira de Lajeado,

e fechar, de forma invicta, o Play Off de 3 partidas válidas pelo

Campeonato Estadual da temporada 95/96. Mais uma vez, ficou

demonstrada a diferença do nível técnico das equipes que disputam

esse campeonato. De um lado, o Corinthians com uma equipe de

jogadores “profissionais” de primeira linha, que treinam

diariamente, em dois turnos. De outro, as equipes que apenas

participam com o objetivo de disputar o vice-campeonato.  O objetivo

da direção para a temporada 96/97, segundo Haas (1996), ao fazer

a montagem da equipe, foi alcançado, pois coube aos dois

Corinthians (RS) e (SP) disputar a final do campeonato brasileiro

num play off de melhor de cinco partidas, com vantagem ao

Corinthians Paulista, que jogaria três dos cinco jogos em São Paulo.

Resultado: Corinthians/Amway, Campeão Brasileiro; Pony

Corinthians Vice-Campeão. Renato Brito Cunha presidente da

Confederação Brasileira de Basquetebol – CBB salientou que o

Campeonato Brasileiro anuncia a mudança do nome da Liga

Nacional, que vinha sendo utilizado desde 1990, para Campeonato

Brasileiro. (Revista do Campeonato Brasileiro de Basquetebol,

1996, p.1).

1997 A cidade de Santa Cruz do Sul foi representada por quatro

equipes no Campeonato Estadual. Esse campeonato foi disputado

por oito equipes divididas em duas chaves e não incluiu a Pony/

Corinthians nas etapas classificatórias a fim de preservar a equipe

para o Campeonato Brasileiro. Os primeiros colocados de cada

chave, Colégio Mauá e SOGIPA de Porto Alegre, realizaram um

play off de melhor de duas partidas para definir quem iria disputar,

em um único jogo, o título de campeão estadual com o Pony/

Corinthians. Coube ao Colégio Mauá/Ping-Pong realizar a partida

decisiva. O prognóstico do jogo era previsível Pony/Corinthians,



heptacampeão. O resultado contentou dirigentes, jogadores e

torcedores de ambas as equipes.

1998 Para a temporada 97/98, houve muitas mudanças na equipe

Vice-Campeã depois de eliminar a Joinville pelas quartas de final e

o Corinthians/Amway pelas semifinais, a equipe estava novamente

nas finais do Campeonato Brasileiro. Dessa vez contra a equipe do

Cougar/Franca de Franca-SP. As duas equipes fizeram o play off

final sensacional, pautada pelo equilíbrio técnico. O título foi

conquistado pela equipe paulista no último jogo de um play off de

melhor de cinco partidas. O fator local foi decisivo para que a equipe

paulista fechasse o play off em 3 a 2.  Para dirigentes, jogadores e

imprensa de todo o Pais esse Campeonato Brasileiro foi o de melhor

índice técnico de todos os tempos. Essa opinião generalizada se

explica pelo fato de que durante o Campeonato as equipes que

detinham o mando de quadra dificilmente perdiam os seus jogos. A

equipe da Pony Corinthians foi a única equipe que não perdeu

nenhuma partida em seu ginásio. De volta para o Campeonato

Gaúcho, competição paralela disputada pelo Corinthians, que definiria

o Campeão Estadual, se deu entre duas equipes santa-cruzenses

Mauá/Ping Pong e Pony/Corinthians. Essa partida apresentou uma

outra curiosidade: reuniu o maior público presente no ginásio

Poliesportivo nos jogos da Pony/Corinthians, que vinha disputando

a primeira fase do Campeonato Brasileiro.

1999 a 2000 A equipe chegou em último lugar na Liga Nacional

de Basquetebol, o que faz com que a crise seja ainda mais acentuada.

2001 a 2004 A equipe sequer consegue vencer os campeonatos

gaúchos disputados nesse período o que a habilitaria a disputar da

Liga Nacional e o que é pior, as categorias de base do clube tiveram

suas atividades encerradas. A Universidade de Santa Cruz do Sul –

UNISC juntamente com o Serviço Social das Indústrias – SESI com

o apoio da Prefeitura Municipal e do Corinthians, implantam o

“Projeto Cestinha” programa de basquetebol que contemplaria,

num primeiro momento, quatro bairros da cidade e teria como foco

crianças de ambos os sexos na faixa etária de 9 a 14 anos, sendo a

principal  finalidade  desenvolver e criar o gosto pela prática do

basquetebol. O Corinthians reabre o departamento de basquetebol

de base em 2004 e vários jogadores que iniciaram no projeto

participam nos campeonatos estaduais defendendo as cores do

tricolor. O PROJETO CESTINHA participa do campeonato gaúcho

em duas categorias com o seguinte resultado: Mini, Campeão; e o

Infantil, terceiro colocado. A escola de aplicação Educar-se passa a

fazer parte como uma das patrocinadoras do projeto.

Situação Atual Apesar de todos os entraves pelos quais o

basquetebol de Santa Cruz do Sul passou, desde a sua criação até

agora, é, seguramente, o esporte que leva um maior número de

crianças, jovens e adultos de ambos os sexos aos ginásios. Pode-se

afirmar, pois, que, se o basquetebol em Santa Cruz do Sul, nos anos

de 1990, conseguiu atingir o estágio de excelência, de possuir uma

equipe de basquetebol cotada entre as melhores do país, é porque

muitos investimentos foram feitos para a contratação e a manutenção

de jogadores de excelente nível técnico, além da comissão técnica.

Com a finalidade de retornar ao cenário gaúcho e brasileiro, no dia

15 de setembro de 2005 o Corinthians fez a abertura oficial do

departamento de basquetebol na categoria adulto que tem o

patrocínio do Instituto Padre Réus – IPR, ocasião em que apresentou

o novo técnico Carlos Alberto Rodrigues aos jogadores integrantes

do plantel (Jornal Gazeta do Sul, 14 set. 2005, p. 17).  O clube vai

participar nesta temporada de duas competições: o Campeonato

Gaúcho e da competição paralela organizada pela Nossa Liga de

Basquete – NLB.  (Jornal Gazeta do Sul 15 set. 2005, p.19). Toda a

comunidade santa-cruzense estava aguardando com muita

expectativa a volta do Corinthians ao cenário gaúcho e brasileiro

para que, quem sabe daqui a alguns anos possa trazer de volta a

alegria e a vibração do esporte que, de acordo com a história relatada,

sempre trouxe muitas alegrias à comunidade local que, durante os

principais jogos da Liga ou do Campeonato Brasileiro lotavam o

ginásio poliesportivo que tem capacidade para 7.500 pessoas

sentadas e que, em 1992, foi construído com principal objetivo de

servir de local para os treinamentos e jogos da equipe local.

Para o coordenador do “PROJETO CESTINHA/SESI/UNISC/

EDUCAR-SE” Gilmar Fernando Weis, o retorno do clube é muito

importante, uma vez que vai possibilitar um maior incremento no

aspecto motivacional das 589 crianças cadastradas no Projeto e que

treinam duas vezes por semana, distribuídas em 7 bairros de Santa

Cruz do Sul, sem contar que a reabertura das categorias de base do

Corinthians permitiu que muitas crianças, que começaram a jogar no

projeto pudessem dar continuidade às etapas seguintes de

aprendizado desta modalidade que sempre se destacou em Santa

Cruz do Sul. No entanto, o Corinthians Sport Club, pelo fato de ter

sido o clube que mais vezes conquistou campeonatos e por não ter

interrompido suas atividades, teve maiores oportunidades de disputar

campeonatos estaduais e também nacionais, tendo como

conseqüência a obtenção de vários títulos de Campeão Estadual de

Basquetebol na categoria principal. Dos clássicos GI x CO, Ginástica

e Corinthians, nos anos 30, à conquista do Campeonato Brasileiro

de 1994 pela equipe do Corinthians Sport Club, o basquete de Santa

Cruz do Sul sempre foi notícia de jornal, destacando esta modalidade

e dando o título de “Capital do Basquete no RS”.
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