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Esporte&

Da redação
JOGANDO JUNTOS

A pandemia deixou o rugby sem 
competições nacionais nes-
ta temporada, mas os brasi-
leiros seguem envolvidos em 

eventos fora do país. O árbitro Cauã 
Ricardo, de São José dos Campos, 
atuará em um dos principais campe-
onatos do continente, o Campeonato 
Uruguaio. A arbitragem brasileira de 
rugby passará por um intercâmbio en-
riquecedor nos próximos meses. Além 
de ter os jogos transmitidos no Brasil 
pela ESPN, o campeonato uruguaio 
de rugby terá como novidade a parti-
cipação da arbitragem brasileira após 
convite da Unión de Rugby del Uruguai 
(URU). A arbitragem brasileira irá 

Árbitro de São José é convidado para 
atuar no Campeonato Uruguaio de rugby
Cauã Ricardo participa de um intercâmbio na temporada 
em que a pandemia suspende as competições no Brasil

participar do Campeonato Uruguaio de 
Rugby de 2021 com árbitros e avaliador 
de árbitros. Em um primeiro momen-
to, seguirão para o torneio os árbitros 
Cauã Ricardo e Victor Hugo Barboza, 
sendo Xavier Vouga nomeado como 
avaliador. Ao longo do ano, outros ár-
bitros e árbitras deverão se juntar ao 
grupo e viver essa experiência. Trata-
se de um importante passo, não ape-
nas para oferecer partidas e rodagem 
ao grupo de árbitros da CBRu ainda em 
2021, mas sobretudo para que possam 
apitar jogos diferentes dos que estão 
acostumados a apitar no Brasil e assim 
ampliar sua experiência internacional. 
A relação da arbitragem entre Brasil 

e Uruguai é muito próxima e o inter-
câmbio começou em 2007, com Xavier 
Vouga. Também já apitaram o campe-
onato uruguaio da primeira divisão, 
Henrique Platais e Ricardo Sant Ánna. 
Santiago Slinger, o Bata, ex árbitro in-
ternacional do Uruguai e atualmen-
te Presidente da Unión de Rugby del 
Uruguay comentou sobre o intercâm-
bio: “Estamos muito felizes e agra-
decidos de que os árbitros da CBRu 
possam vir a comandar partidas das 
nossas competições locais no Uruguai. 
Procuraremos, além de compartilhar a 
amizade, oferecer todo suporte logísti-
co e técnico que estiver ao nosso alcan-
ce, além de garantir bons árbitros para 
nossa competição.”

Estreia
Cauã Ricardo, que estreará no Campe-

onato Uruguaio de Rugby no próximo 
dia 21 de agosto apitando o jogo entre 
Carrasco Polo e Montevideo Cricket, fa-
lou sobre a alegria com a experiência: 
“Será uma oportunidade muito inte-
ressante, trocar informações e experi-
ências, receber avaliações e aprimorar 
nossas tomadas de decisão. O Uruguai 
é um país de muita tradição e os jogos 
certamente serão de alto nível. Além 
disso, a possibilidade de compartilhar 
conhecimento com o grupo de árbitros 
que segue no Brasil, colabora demais 
para o crescimento como um todo.” g
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A Sphere é um ecossistema de 
aprendizagem. Todas as situações e 
espaços arquitetônicos foram pensados 
para promover a exploração do 
conhecimento de modo envolvente e 
dinâmico, desde a Educação Infantil até 
o Ensino Médio, afinal a aprendizagem 
na Sphere se dá em ação.na Sphere se dá em ação.
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