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Campeonatos com inscrições
abertas e curso de árbitragem

POVO
Domingo, 23 de Setembro de 2007

A Liga Rio Futsal, está com inscrições abertas para o
campeonato estadual veteraníssimo, com idades a partir de
45 anos completos, para o feminino na categoria sub-20 e para
9ª turma do curso de arbitragem que será na sede da
entidade. Mais informações, podem ser obtidas pelo tel:
3272.7058, no horário comercial.

Esportes

DESPEDIDA

Manoel Tobias encerra carreira de sucesso
Dois títulos mundiais, um intercontinental, tricampeão da Liga Futsal e muitos regionais consagraram o jogador
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Após dezessete anos de carreira vitoriosa, Manuel Tobias se afasta das
quadras cumprindo sua missão com o esporte e o Brasil

RIO FUTSAL

anoel Tobias, três
vezes eleito maior jogador do mundo pela
Fifa, artilheiro máximo da Seleção Brasileira de Futsal, com
278 gols, despediu-se das
quadras. O país perde uma das
suas referências no esporte.
Foram 17 anos de carreira, 13
de Seleção, conquistou todos
os títulos que um atleta pode
almejar. Foi bicampeão mundial de futsal, três vezes campeão
da Liga Futsal, competição da
qual tem vários títulos de melhor atleta e melhor ala, além de
ter sido o maior artilheiro em
1999, com 52 gols. Ainda é considerado por muitos o melhor
jogador., por ser o mais completo tecnicamente. Tobias
fazia de tudo, marcava, finalizava, armava, passava e pensava
com uma eficiência fora do comum.
No entanto, sua família sentiu falta enquanto o astro
passeava pelas quadras ao redor do mundo. Com 37 anos de
idade, Manoel Tobias agora
pensa somente em curtir a vida

ao lado dos seus. "A decisão de
parar é muito difícil. Jogo futsal
desde o início da década de
noventa e já passei por muitas
equipes, participei de muitas
decisões, momentos de alegria
e tristeza, todos com uma importância ímpar. Mas chega um
momento que é inevitável. Que
temos que parar mesmo.
Quero curtir minha família."
O pivô da Seleção Brasileira
Lenísio, que recentemente
voltou ao Brasil, após deixar o
futsal espanhol, falou sobre o
sentimento de perda que vive o
salão. "Foi um grande atleta e
no momento temos que superar seguir em frente com o esporte, ano que vem temos um
mundial para vencer, tenho
certeza que é o desejo dele."
"Voltei ao Brasil com dignidade e respeito e encerrei
minha carreira na Ulbra, que já
disse várias vezes ser minha segunda casa. Obrigado ao futsal
brasileiro e mundial por tudo
que me proporcionou!", disse
Tobias, após sua última partida
contra o Joinville.

COPA CARIOCA
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Projeto Andaraí vence e
leva título da Sub-13
Equipe sub-11 (pré-mirim), disputa competição já visando
a próxima temporada e tentar vôos mais altos

Bonsucesso retorna
com sua força total
O Bonsucesso tradicional clube do Rio de
Janeiro, que revelou
grandes craques no passado, disputa o campeonato
da Rio Futsal nas categorias subs-7, 9, 11,13,15, 20 e
feminino. Suas equipes
vem demonstrando força
num campeonato difícil e
apresenta atletas de alto
nível.
No primeiro campeonato da atual temporada, o
Bonsucesso, foi vicecampeão na categoria sub13 e terceiro colocado na
sub-9. Neste semestre, apresenta um time altamente
competitivo na categoria
sub-15 novos talentos e nas
demais categorias vem apresentando um bom nível.
O segredo do sucesso
está no apoio incondicional

do presidente Ary Amâncio
Pereira, que colocou a disposição dos jogadores uma
forte estrutura, além de
contar com a colaboração
de Cláudio (Pagaio), Marcos Aurélio e Luiz Felipe. E
uma comissão técnica, formada com profissionais capazes com amplo conhecimento no futsal.
O diretor técnico da Rio
Futsal, Gildo Leite, considera importante o retorno
do clube as quadras, já que
tem tradição na disputa do
esporte, sendo um dos pólos de prática do futsal na
cidade. "Quem é salonista,
sabe que no Bonsucesso já
ocorreram grandes finais e
tradição não se apaga,
apoiamos incondicionalmente o retorno do clube“,
comenta Gildo Leite.

O Vasco fez bonito e na
primeira edição de 2007, conquista três dos quatro títulos
em disputa, coube ao Projeto
Andaraí, vencer no mirim e ao
Vitória Tênis, os vice-campeonatos. As partidas finais
foram realizadas no ginásio do
Grajau Country, na sub-9
(fraldinha), a partida foi entre
Vasco/Barra e Vitória, no tempo normal foi empate 2 a 2, na
prorrogação 1 a 1, na decisão
por tiros livres da marca do
penalti foram 3 a 2, Vasco-Barra campeão. Na sub-11 (prémirim), Vasco- Barra e Vitória,
o placar foi 5 a 3 para o Vasco.
Na sub- 13 (mirim) jogaram
Vitória Tênis e Projeto Andaraí, que dominou a partida e
venceu por 5 a 1, o Andaraí
conquista seu primeiro título
da competição. A categoria
sub-15 (Infantil), jogaram Vasco-Barra e Vitória, que perdeu
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o jogo pelo placar de 5 a 2. O
artilheiro do fraldinha é Rafael
Tavares do Vitória com 30
gols. No pré-mirim, emparados Yuri do Vasco-Barra e
Pablo pelo Vitória com 23 gols.
No mirim, Railton do Andaraí
com 16 gols. Paulo Roberto do
Vasco-Barra com 16 gols, pelo
infantil.
De acordo com o coordenador técnico, Silton Carlos, a
Copa Carioca de Futsal foi criada com a finalidade de abrir
oportunidades as escolinhas
participarem com seus atletas
de competições organizadas
regularmente. "Hoje, a competição faz parte do calendário
oficial de certames do Futsal e
por ela já passaram mais de
10.000 jogadores, muitos deles
se destacam atualmente nas
quadras e campos dos
grandes clubes do Rio de
Janeiro", diz Silton.

Atleta admirado e respeitado pelo público salonista e companheiros. O
pivô Lenísio diz que “o Brasil precisa superar esta perda significativa”.

FUTSAL TOTAL & CIA
JOSÉ FERREIRA DE PAIVA

Brasil se despede do craque
O ala Manoel Tobias deixa em definitivo as quadras.
Jovem de família carente da cidade de Salgueiro interior
de Pernambuco, percebe cedo seu talento para o futebol. Transitou em diversos clubes e equipes do país com
o máximo profissionalismo possível, sempre sem esconder seu amor pelo esporte e sua missão de representar o
país no exterior. Jogou em grandes equipes, com boa estrutura técnica, conquistando inúmeros títulos nacionais em equipes, pela seleção e dois títulos mundiais.
O ano de 1996 foi um marco, tanto para o atleta quanto
para a seleção, o Brasil conquista o pentacampeonato, e
Tobias, no auge de sua forma, foi eleito o melhor jogador
do mundo. Ele que que já havia conquistado o título em
1992, desta vez foi o protagonista do penta. Entre as principais equipes que atuou, pode-se destacar o Atlético
Mineiro, conquistou dois títulos Metropolitanos, a Liga
de Futsal e a Copa Intercontinental. Veio para o Rio de
Janeiro defende o Vasco da Gama. Com ele o time de São
Januário, conquista da Liga Nacional de 2000. Nem a perda do hexacampeonato Mundial pela seleção abala o
prestígio do jogador. Deixa o Vasco e se transfere para a
Malwee, de Santa Catarina, foram quatro títulos, incluindo o Campeonato Brasileiro de Seleções e o Catarinense
de 2002. Em 2003, aceita o desafio de jogar no futsal espanhol, no Polaris Cartagena. Ele conduz o time à melhor
posição de sua história na liga espanhola: terceiro lugar
em 2005/2006. Com sua missão cumprida na Europa, o
atleta retorna ao Brasil para o crepúsculo de sua carreira. Encontrou espaço na Ulbra, pela qual se despediu
nas semifinais da Liga Futsal de 2007, em um empate em
1 a 1 com o Joinville. Certamente, o público ainda verá
Manuel Tobias, em seu jogo de despedida, em data ainda
a ser marcada, no Rio de Janeiro.

Estágio
supervisionado
Projeto Esportivo Comunitário do Andaraí, vence a Copa Carioca no mirim e
promete disputar mais títulos. Vasco vence em todas as outras categorias

Encontram-se abertas
às inscrições para o Estágio Supervisionado para
Treinadores de Futsal junto à equipe Malwee Futsal,
a realizar-se no período de
23 a 31 de janeiro de 2008.
O custo do estágio é de
R$900,00 Está incluído no
preço, a hospedagem na
Casa dos Atletas e Alimentação (Almoço e Jantar) no
restaurante dos atletas. O
certificado de participação
tem a chancela da Malwee
Futsal, Federação Catarinense de Futsal (FCFS) e
Confederação Brasileira

de Futebol de Salão (CBFS)
correspondendo a 60
(sessenta) horas de estudo. Em caso de dúvidas,
faça contato com o Prof.
Fernando Ferretti - Coordenador do Estágio - pelos
telefones (47) 9171.7772 ou
(47) 3425.5011.

Desafio de futsal
O esporte na cidade do
Rio de Janeiro, ficará movimentado no período de 22
de setembro a 4 de novembro. A competição será
disputada por 128 equipes
formadas por jogadores
acima de 16 anos, inclusive
os que nunca foram inscritos por entidades.

