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O Esporte Clube União Corinthians (UniCo) é uma sociedade civil

de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF nº

24.782.388/0001-98, surgido da fusão dos Clubes União e

Corinthians Sport Club, aprovada pelas Assembleias Gerais de

ambos os clubes realizadas em 27 de julho de 2015.

O presente documento tem como objetivo apresentar nosso

Relatório de Gestão Técnica do ano 2019.

PRÓLOGO



ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2019

✓ Futebol

✓ Basquete Feminino

✓ Basquete Masculino

✓ Basquete Adaptado

✓ Bolão

✓ Padel

✓ Outras





Campeonato de 

futebol 7

No ano de 2019, o UniCo realizou a 34ª edição do

seu tradicional Campeonato de Futebol 7, o evento

teve seu início em abril e a conclusão em meados de

dezembro e mais uma vez mostrou fazer parte da

história de Santa Cruz do Sul:



✓ O Campeonato é realizada em nossa Sede Campestre que conta com 4 campos

para prática da modalidade.

✓ A duração do Campeonato é de aproximadamente 8 meses.

✓ Hoje, são mais de 800 atletas reunidos todos os finais de semana.

Além das famílias que ocupam os espações esportivos, de lazer e sociais do

Clube.

✓ Em datas comemorativas como: dia das crianças, dos pais e outros, são

realizados eventos para envolver e congregar atletas e suas famílias.

✓ Estima-se que cerca de 4 mil pessoas envolvidas com futebol, passam pelo

UniCo por mês.

✓ Em 2019, o Campeonato que foi composto por 3 divisões/categorias teve as

seguintes equipes como Campeãs:

✓ Série Ouro: Old Boys

✓ Série Prata: Havana

✓ Série Bronze: 100% Parceria









✓ O UniCo, mantendo a tradição do clube no Basquete, trabalhou em 2019 com suas

equipes masculinas e femininas, conta ainda com projeto para inclusão do

basquete adaptado com previsão para o ano de 2020.

✓ São trabalhadas diversas categorias, dividas por idade e além da questão esportiva, há

preocupação na formação do lado social através de integração, lazer e educação visando

formar não só atletas mas cidadãos.

✓ Como destaque, podemos trazer:

✓ 5ª colocação da equipe Sub 20 – masculina, Campeonato Brasileiro Interclubes da

Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) .

✓ Campeã Gaúcha 2019 nas categorias Sub 12, Sub 14 e Sub 16 – feminina.

✓ Campeão Gaúcho e da Copa FGB de 2019 na categoriaSub 21 – masculina.

✓ Vice Campeã Gaúcha de 2019 na categoria Sub 13 – feminina.

✓ Vice Campeão Gaúcho de 2019 na categoria Sub 17 – masculina

✓ Além dos títulos e participações, destaca-se que diversos atletas do UniCo tiveram

convocação para a seleção gaúcha de basquete nas mais diversas subdivisões.





A equipe do Esporte Clube União Corinthians disputou o Campeonato Brasileiro Interclubes da

Liga de Desenvolvimento de Basquete (LDB) 2019 Sub 20, com a participação de 13 times, provindos do

Paraná, Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. A competição

é organizada pela Liga Nacional de Basquete (LNB), com apoio da Confederação Brasileira de Basquete

(CBB) e parceria do Comitê Brasileiro de Clubes (CBC).



PADEL



✓ O UniCo mais uma vez foi Sede de etapa do Campeonato Estadual de Padel

organizado pela Federação Gaúcha de Padel.

✓ A etapa de Santa Cruz do Sul foi uma das mais prestigiadas dos últimos tempos,

tendo a participação de 194 duplas que puderam disputar o torneio entre as

mais diversas categorias, dividas entre duplas masculinas e femininas.

✓ No final de semana do Evento, estima-se que além dos competidores, se fizeram

presente ao Complexo de Padel do UniCo, aproximadamente 800 pessoas que

puderam desfrutar de belas disputas em quadra, bem como confraternizar e

interagir, que é sempre foco do clube nos eventos esportivos.

✓ Além da Etapa do Estadual de Padel, o UniCo recebeu 3 etapas do Circuito Santa Cruz de

Padel.

✓ Essas etapas receberam uma média de 75 duplas por etapa.

✓ Atletas não só da nossa cidade, mas também de cidades vizinhas como Venâncio Aires,

Lajeado, Santa Maria e Porto Alegre.

✓ Durante os finais de semana das etapas estima-se que além dos competidores o clube

recebeu em torno de 400 pessoas entre familiares, adeptos ao esporte e, pessoas

interessadas em conhecer a modalidade, dada divulgação feita sobre o esporte.









Outras Atividades



Bolão

Nossa entidade segue muito bem

representada por nossa equipe de

Bolão, a qual se mantém ano a ano

entre as primeiras da modalidade no

Estado.



Evento Páscoa 
Realizada em nossa Sede Campestre

a tradições caça aos ninhos para

associados e atletas, no qual as

crianças tiveram uma tarde muito

diveretida.



Firmada parceria com a Escola de

Futebol Santa Cruz, que possibilitará

aos associados e comunidade em

geral mais uma opção para aulas de

futebol.





Carnaval Infantil
Prezando a criança interior o

UniCo realizou sua festa de

carnaval, proporcionando muita

música e diversão.



O Esporte Clube União Corinthians

é agora oficialmente filiado à Federação

Gaúcho de Judô. O anúncio foi feito pela

FGJ, que divulgou uma nota no seu site.

Na empreitada, o União Corinthians

incorporou os alunos da Escola de Judô

JC, com seu professor, Juliano Campos, e

os diretores Daniela Fagundes e Edson

Dummer.

Judô



Em dezembro de 2019, o

Esporte Clube União Corinthians

empossou a diretoria de Esportes

Adaptados, integrada por Alison

Geller e o head coach Celso

Bobrowski. A primeira ação da dupla

foi redefinir o nome do time de

basquete de cadeirantes para União

Corinthians/Aspede. Até fevereiro, os

dirigentes pretendem anunciar

novidades sobre competições de

nível nacional na modalidade

esportes adaptados.

Basquete Adaptado



O União Corinthians é resultado da fusão do Clube União e do Corinthians Sport Club. um

clube novo mas que já nasce forte graças à tradição e à estrutura construídas ao longo de anos. Em

2019, assim como em anos anteriores, fomos União nos bailes, nas festas e nas reuniões. Fomos

Corinthians nos títulos, na vibração e na emoção.

Um clube único.

Tão único quanto todos os momentos que pudemos presenciar, único cheio de vida, de

memórias e de histórias. Uma importante marca, que une nossas trajetórias e estampa no peito o

desejo de que os corações santa-cruzenses batam ainda mais forte. Que seja de emoção, vibração,

amor, encontro e diversão. Que sejam momentos únicos, vividos da única forma que importa: “a que te

faz bem!”.
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