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V Torneio Estadual de Sinuca Realizado  nos Dias 26 e 27 de Maio de 2007
Mais uM vez o Country Club PriMavera  suPera as exPeCtativas ao  realizar CoM brilho e 
esMero o v torneio estadual de sinuCa na regra naCional.  o evento aConteCeu  nos dias 
26 e 27 de Maio. o salão de Jogos antonio burgos, neste dia,  lotou.  os Melhores taquistas 
do estado  estavaM lá.  ForaM 32 PartiCiPantes, uMa Presença MaCiça de  gabaritados de todo 
o estado. as FaMílias CoMPareCeraM:  a do  esquinão; a do Country; a da aabb. a Peruada  
e adMirados ForaM Prestigiar  e inCentivar este esPorte.  o Presidente do Clube, o sr. Clóvis 
abreu,  taMbéM Prestigiou o evento MarCando Presença durante toda CoMPetição. o diretor 
de esPorte do salão de Jogos, o sr. edílson araúJo Marques, está de Parabéns Pelo bril-
hantisMo na  realização deste CertaMe   elogiado Por todos devido aos Cuidados nos MíniMos 
detalhes. a CoMPetição de alto nível téCniCo transCorreu nuM CliMa de Muita tranqüilidade, 
nuM aMbiente onde o esPírito esPortivo PrevaleCeu, venCendo os Melhores. a Colaboração de 
todos os PartiCiPantes  Foi FundaMental Para a Manutenção da Paz e da ordeM . não só o dire-
tor de esPorte do salão de Jogos, assiM CoMo toda a CoMissão organizadora,  o Presidente 
do Clube, o sr. Clóvis abreu, estão de Parabéns Pelo suCesso na realização deste evento que
 ProPorCionou lazer e entreteniMento aos assoCiados. estiMulou novatos, revelou no-
vos  talentos, assiM CoMo  FortaleCeu e  enobreCeu  a arte de  Jogar  sinuCa, Para enCan-
to de todos os aMantes dessa Modalidade esPortiva.  Parabéns a todos! e até a PróxiMa!

EMBATE DE MESTRES
Todos a postos. Moeda arremessada,  Sorte lançada, Partida Inciada, o Due-
lo é Travado. Zé Aldio versus Iguai. Com maestria   Iguaí vai  cravando 
as bolas,  fazendo a branca bailar sobre o pano verde. Deslizando pelas 
tabelas e rodopiando feito pião a bola  pára no ponto certo para mais uma 
tacada perfeita. Todos ficam impressionados com as jogadas cinematográfi-
cas. O poder de  domínio sobre a branca é perfeito.  Um show à parte. A 
galera  vibra! Aplaude! Pede mais! A genialidade do craque não pára aí. Na  
partida seguinte sai matando  as bolas  até  ficar somente a branca e a preta. 
Ele  pára,  dá uma olhadela para a galera, e a torcida exaltada, grita: “Só o 
pano, Mestre! Só o pano!” O mestre atende. Com destreza encaçapa a bola 
preta forçando a jogadeira seguir  o mesmo trilho. A galera enlouquece, vai 
ao delírio. Tudo é festa! Tudo é alegria! Impávido, o adversário Zé Aldio  a 
tudo assiste e engole em seco.  Respira fundo, concentra-se na tacada e con-
segue uma tímida vitória. Iguaí volta a dominar a situação e faz três a um. 
Pronto! Para a tietagem o jogo já  estava no papo. Era só questão de tempo.   
Àquela  altura do campeonato ninguém mais acreditava em Zé Aldio, exceto, 
ele mesmo. Este, por sua vez, esmera nas tacadas, e sem desprezar minúcias  
consegue vencer mais umazinha. Agora o escore registra  três a dois, Iguaí. 
O mestre Iguaí achando ser um  jogo mole tenta a maior tacada  e, desneces-
sariamente, arrisca  uma dificílima seis, que  por infelicidade sua a bola não 
entra.   Zé Aldio não desperdiça a oportunidade e empata o jogo deixando 
o escore de três a três.  Iguaí não acredita no que vê. O Jogo que parecia  
mole cristalizou-se, e a vaidade da maior tacada  lhe custou  a sobriedade e 
a autoconfiança.  Inicia-se  a negrona, quem ganhar leva o título. Bola vai, 
bola vem... Zé Aldio se  descuida e entrega de bandeja a partida ao oponen-
te, este,  por sua vez,  desperdiça a sua última oportunidade ao tentar fincar  
uma dificílima  sete, que  bate  nos bicos e pára à beira da caçapa.  Ninguém 
acredita no que vê. A  peruada  emudece. O silêncio enche o salão. Iguaí 
empalidece a olhos vistos.    Zé Aldio percebe que chegou a hora e vai para 
o tudo ou nada. Com sutileza felina sai enfiando as bolas com tacadas ex-
traordinárias. Iguaí coloca as mãos no rosto e pela fresta dos  dedos assiste o 
adversário fulminar as suas  últimas esperanças. E ao desbancar o favoritis-
mo do exímio taquista Iguaí, Zé Aldio ajoelha, ergue os braços, e solta o gri-
to de vitória, mostrando mais uma vez que o rei não perdeu a majestade.  

É mole! Com baixíssimo nível técnico,  
o  taquista de meia-tigela, Zé William,  
fez o impossível acontecer no campe-
onato organizado por Bio Bom,  ao 
vencer por três a um o habilidoso Tim 
Boré. Como explicar zebrástico resul-
tado?  Segundo o campeão Zé  Aldio, a 
sinuca não atende ao capricho da sorte. 
Então,  o que poderia ter acontecido?  
Será que este taquista usou do mesmo 
expediente que o Bahia usa para vencer 
o Vitória? Ou seja...  Cultuou omolocô 
ou foi  macumba mesmo, meu Rei?

Hermeneuticamente falando, qual a dif-
erença entre extensão e prolongador? 
Sob a ótica de Aurélio, vamos desven-
dar à hermenêutica de cada palavra. Ex-
tensão:  Ato ou efeito de estender(-se); 
ampliação, aumento. Estender:  Alon-
gar, abrir, distender: estender os braços.   
Prolongar: Tornar mais longo; contin-
uar na mesma direção; alongar. Con-
clusão: Fundamentado no princípio 
basilar da boa hermenêutica, extensão 
ou prolongador, tanto faz. É isto!

Zé Aldio

Classificação: 
1º Zé Aldio; 2º guaí;

 3º Roque;  4º Amauri;5º 
Gilmar; 6º Paulo;  7º Valci; 
8º Manoel.Maior Tacada 

Iguaí: 79

Iguaí

os Melhores da bahia






















