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Dezesseis seleções disputam no Brasil Grand
Prix Internacional de Futsal

POVO
Domingo, 7 de Outubro de 2007

Esportes

A terceira edição começa dia 20 nas cidades de Lages, Joinville
e Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. No grupo A, estão, Brasil,
Bélgica, Costa Rica e Moçambique. No grupo B, Irã, Eslovênia,
Usbequistão e Paraguai. O grupo C, Argentina, Egito, Chile e
Croácia. No grupo D, Holanda, Uruguai, Angola e a Hungria. o
Brasil detém o bicampeonato e busca a terceira conquista.

-

LIGA FEMININA

Teresópolis e Londrina serão sedes
Doze equipes brigam por vaga nas finais se dividindo em dois grupos de seis participantes

A

terceira edição da
Liga Futsal Feminina
2007, principal competição de futsal feminino do
país, terá 12 equipes divididas em dois grupos de seis
clubes. A fórmula de disputa
será semelhante à Taça
Brasil de Clubes, com duas
sedes e jogos seqüenciais.
Em cada grupo, as equipes
jogarão entre si em apenas
um turno. As duas melhores
de cada grupo se classificarão para as semifinais, que
será disputada da forma
convencional, com cada
time fazendo um jogo em
casa e outro na quadra do
adversário. Os vencedores
das semifinais estarão na final da competição. O grupo
A, que tem sede em Londrina
(PR), será formado pela Unopar/Londrina (PR), Maringá
Seleto (PR), UTC/Guaraná
Mineiro (MG), Jaguaré/Osasco (SP), Unesc/FME (SC) e
Unifor/Nacional Gás (CE). O
grupo B, será em em
Teresópolis (RJ), terá
Teresópolis (RJ), Associ-

ação. Sabesp (SP), Hidráulica Brasil (GO), Kindermann/Caçador (SC), Chimarrão/DalPonte (RS) e NTozzo/Chapecó (SC). A fase classificatória está prevista para
ocorrer entre os dias 27 de
novembro a 1º de dezembro.Como estreantes nesta
edição, a Liga Futsal Feminina terá o UTC/Guaraná
Mineiro, de Uberlândia
(MG), e o Teresópolis, da
cidade serrana do Rio de
Janeiro.
Para o presidente da
CBFS, Aécio de Borba Vasconcelos, "a entidade promove competições de futsal
feminino em todas as categorias. A mesma estrutura destinada ao masculino, também é utilizada no feminino.
Segundo o treinador Anderson Lopes (Mangueira),"
O Teresópolis é a equipe
com mais condições técnicas e de infra-estrutura. Tem
jogadoras extremamente talentosas e a Prefeitura investe na modalidade", destaca Mangueira.
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Esporte sem violência!
Teresópolis e Hidráulica(GO), equipes de excelente nível técnico são
favoritas para se classificarem para próxima fase da competição
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Brasil disputa título
Sul-Americano Sub-15
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Equipe sub-17 que conquistou a competição, revelou novos talentos
para o futsal e campo no Rio de Janeiro

Clube dos 500 campeão
na Sub-15 e Veteranos
Após vencer o Vasco, na
partida final da Copa Novos
Talentossagrou-se campeão
na categoria sub-17. O trabalho desenvolvido pelo
treinador Marcos César,
rendeu frutos e a equipe se
prepara para disputar o
Campeonato Estadual da
categoria.
O clube dos Quinhentos,
participa ativamente dos
campeonatos promovidos
pela Liga Rio Futsal em todas as categorias e além da
categoria sub-17, se destacou também na categoria
Veteranos, onde conquistou
o título. A equipe contava
com jogadores veteranos,
como Almir, foi bicampeão
Sul-americano pela Perdigão, Márcio jogou 10 anos
em Portugal, Marabu jogou
14 anos na Espanha, mérito
esses da agremiação, em re-
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unir jogadores de tão
grande importância, para
participar do campeonato.
Para o diretor de Esportes André Luiz de Almeida Reis as conquistas, são
resultado de um trabalho
sério e árduo da diretoria,
comissão técnica e jogadores. "Nós sempre
procuramos proporcionar o
máximo de infra-estrutura e
conforto aos nossos jogadores e profissionais, somente desta forma,
podemos almejar obter resultados expressivos e consequentemente o título do
certame", diz André Reis.
Vale lembrar que o Clube
dos 500 atualmente lidera
na categoria fraldinha e infantil, destacando-se sempre um bom trabalho na formação e revelação de novos
talentos.

O III Campeonato SulAmericano Sub-15, que será
realizado no Brasil, nas
cidades de Porto Alegre e
Bento Gonçalves. Até a data
do embarque a Seleção
treinará na Granja Comary em
Teresópolis e embarcará para
Porto Alegre, dia 21. O certame
será disputado por 10 seleções, divididas em dois grupos de cinco. O Brasil está no
grupo A, com sede em Porto
Alegre, ao lado de Uruguai,
Equador, Peru e Venezuela.
A Argentina, Paraguai,
Colômbia, Chile e Bolívia estão
no grupo B, cujas partidas
serão disputadas em Bento
Gonçalves. Os dois primeiros
colocados de cada chave se
classificam para a segunda
fase, onde os quatro times jogarão entre si. A equipe que
marcar mais pontos no quadrangular será a campeã sulamericana de 2007.
O primeiro jogo do Brasil

será dia 27/10 - Brasil x Peru,
no dia 29/10 - Brasil x Equador,
2/11 - Brasil x Venezuela e 4/11
- Brasil x Uruguai. As finais
serão nos dias 7, 9 e 11/11.
Na lista dos convocados, o
técnico da Seleção Brasileira
sub-15, Jorge Silveira, anunciou a para o 3º Campeonato
Sul-Americano da categoria,
estão cinco jogadores do Rio
de Janeiro. Entre os selecionados, o goleiro Luis Guilherme
do Botafogo, os meias Belchior, Felipinho do Vasco e
Wellington do Fluminense,
além do atacante Matheus Carvalho, também do Tricolor.
Belchior, que se mostrou
emocionado com a notícia.
"Recebi a notícia através do
professor Saldanha e na mesma hora liguei para os meus
pais. Estou muito feliz! Já havia
sido pré-convocado antes,
mas sempre acreditei no meu
trabalho e agora chegou a hora" , afirmou.

Belchior, meia
do Vasco e da
Seleção
Brasileira,
vaga certa no
time que luta
pelo título.

V

enho há muito tempo questionando a utilização da violência na prática esportiva.
Tenho dito, que nada justifica esse tipo de
postura. Aqui no Rio de Janeiro, parece ser um terreno fértil para isso, alguns inconsequentes querem
levar o clima de faroeste da cidade, para dentro das
quadras e dos campos, muitas vezes com a
conivência de dirigentes. Recentemente, na partida
entre Fluminense e Canto do Rio, a pancadaria foi a
estrela do espetáculo ao invés do futsal e os atletas.
Recebi e-mail do Sergio Amato, diretor de futsal do
Fluminense, que reputo ser um exemplo a ser seguido: "Como já deve ter chegado ao seu conhecimento, tivemos uma briga generalizada, envolvendo
pais, comissão técnica e atletas de nossa equipe
sub-15 e a do Canto do Rio. Gostaria de esclarecer
que o Fluminense não concorda com esse tipo de
conduta e deixo bem claro que estaremos sempre
repreendendo os envolvidos. Independente de
quem tenha iniciado a confusão, o nosso trabalho é
desenvolvido no sentido de formar atletas e
cidadãos e esse tipo de atitude segue totalmente
contra as nossas determinações. Fizemos uma reunião ontem com os pais das equipes Sub-15 e Sub17, punimos as pessoas responsáveis e advertimos
que no caso de novo incidente desse nível, o atleta
ou profissional envolvido será excluído do nosso
quadro. Peço sinceras desculpas, aos profissionais
e atletas do Canto do Rio e espero que possamos
apagar o ocorrido de nossa memória. Sergio Amato,
Diretor de Futsal do Fluminense Futebol Clube".
Fatos como esse são lamentáveis e deve ser tratado com o máximo de rigor. O exemplo do Fluminense,deve ser seguido por todos os clubes e
equipes. Entretanto, se alguém sentir-se prejudicado, deve recorrer a justiça,veremos se o agressor
valentão, tem coragem de demonstrar suas habilidades marciais para o magistrado.

Falcão marca o gol 200
O ala Falcão marcou o
gol de número 200, além
de completar o jogo de
número 150 com a camisa
do Brasil, que venceu a
Venezuela, no primeiro
dos dois jogos entre as
duas seleções neste mês
de outubro, no ginásio
Maurício Bittencourt, em
Macaé (RJ). O jogo foi válido pela preparação da Seleção Brasileira para a disputa do Grand Prix de Futsal que ocorre a partir do
dia 20/10, em Santa Catarina. O segundo jogo entre
as duas seleções ocorre
nesta segunda-feira (8/10),
no ginásio Thomeuzão, em
Guarulhos, na Grande São
Paulo. O confronto ocorrerá a partir das 19h e terá
transmissão ao vivo do
canal SporTV.

Jacarepaguá Tênis
Após ser campeão da
Copa José Carlos Araújo, o
Jacarepaguá Tênis Clube
espera se classificar para o
quadrangular final do
Campeonato Estadual
2007 da Rio Futsal. O
treinador Moisés Mattos,

apesar de ter um elenco reduzido, aposta muito na
potencialidade de suas jogadoras que tem em média
19 Anos.

Copa Niterói
O presidente Edmar
Batista Liga Niteroiense de
Futebol de Salão(Linifs),
comunica que serão encerradas as inscrições para a
Copa Niterói na categoria
para categoria feminino,
no dia 11 de outubro. A Copa Niterói, organizada e
coordenada pela entidade
tem os seguintes líderes:
Sub-7 São Pedro da Aldeia,
Sub-9 Rio Bonito, Sub-11
Canto do Rio, Sub-13
CEMD / MAUÁ e Feminino
CFDN.

Copa Carioca
A rodada de hoje na
competição, jogam Fap x
Santo Agostinho, as 9h, na
quadra do Marabu nas categorias subs-9,11,13,15;
Piedade x Barra Sul, as
10:30h, quadra do Piedade
Tênis, nas categorias subs9,11,13; Gol de Letra x
E.S.B, as 14h, na quadra do
Piedade, com a categoria
sub-15.

