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Esportes

Bons jogadores que atuam no Brasil ficam fora da
lista dos pré-selecionados para o pan
A seleção dos melhores da Liga Futsal foi votada por treinadores,
preparadores físicos e jornalistas. Os atletas que se destacaram
são o goleiro Danilo (ACBF), os alas Falcão e Valdin (Jaraguá), o
fixo Leandro (ACBF) e o pivô Andrey (ACBF).Bruno Café do
Petrópolis, revelação. Somente Falcão e Valdin foram lembrados.

POVO
Domingo, 20 de Maio de 2007

11

s

SELEÇÃO BRASILEIRA

Treinador divulga a lista dos pré-selecionados
Para chegar ao título do pan-americano o Brasil terá que vencer oito seleções
Divulgação

O

técnico da Seleção
Brasileira de Futsal,
PC de Oliveira, divulgou a lista com trinta nomes
de atletas que estão pré-inscritos para a disputa dos
Jogos Pan-Americanos.
Deste número de atletas,
doze permanecerão na
listagem final. No dia 12 de
junho, dezesseis atletas
serão escolhidos dentre os
que compõem a lista dos
trinta, e se apresentarão no
dia 4 de julho, em Teresópolis (RJ), onde farão a temporada de treinamentos para
o torneio de futsal no Pan,
que ocorrerá entre os dias
23 e 28 de julho. "Após avaliações posteriores, o técnico PC de Oliveira divulgará
a lista definitiva, que terá
apenas 12 nomes no dia 18
de julho, cinco dias antes
do início das competições",
explicou Reinaldo Simões,
coordenador de Seleções
da CBFS.
A lista contempla nomes
já com larga experiência

com a camisa 'amarelinha'
como é o caso de Falcão,
Schumacher, Lenísio, Tiago,
Franklin,
Marquinho,
Gabriel, entre outros, e algumas novidades, como é o caso do goleiro Léo, do Atlântico (RS), e do pivô Lukaian,
do MRA Navarra, da Espanha. Ambos já foram convocados pelo técnico da seleção, mas acabaram não
tendo a oportunidade de
participar de jogos, pois os
amistosos que disputariam
foram adiados.
Em relação à convocação definitiva para o
Pan, o treinador Paulo Cesar de Oliveira adianta:
"Vamos analisar criteriosamente os atletas. Nossa intenção é formar um grupo
de jogadores rápidos e de
muita mobilidade, que se
encaixem ao estilo de jogo
de seleções americanas.
Estarão entre os doze
quem estiver melhor fisicamente, tecnicamente e psicologicamente".

FUTSAL TOTAL & CIA
JOSÉ FERREIRA DE PAIVA

Nova fase de cobertura da
modalidade e do amador

P
FALCÃO- Melhor jogador de futsal do mundo, presença certa em todas
as convocações da Seleção Brasileira de Futsal

JOGADORES PRÉ-CONVOCADOS
GOLEIROS
Franklin (Martorell-ESP)
Rogério (Joinville/Krona/DalPonte-BRA)
Tiago (Malwee/Jaraguá-BRA)
Leo (Atlântico-BRA)
Cidão (Caja Segovia-ESP)
FIXOS
Índio (Cortiana/UCS-BRA)
Neto (Boomerang Interviú-ESP)
Ciço (Polaris World Cartageña-ESP)
Chico (Malwee/Jaraguá-BRA)
Leco (Malwee/Jaraguá-BRA)

Carlinhos (Lobelle Santiago-ESP)

Falcão (Malwee/Jaraguá-BRA)
Márcio (Malwee/Jaraguá-BRA)

ALAS
Ari (Celta de Vigo-ESP)
Tostão (Carlos Barbosa-BRA)
Jonas (Mostoles-ESP)
Rafael (Polaris World Cartageña-ESP)
Marquinho (Boomerang Interviú-ESP)
Schumacher (Boomerang Interviú-ESP)
Valdin (Malwee/Jaraguá-BRA)
Gabriel (Boomerang Interviú-ESP)
Vinícius (El Pozo Múrcia-ESP)

RIO FUTSAL

PIVÔS
Lenísio (Polaris World Cartageña-ESP)
Simi (Polaris World Cartageña-ESP)
Betão (Lobelle Santiago-ESP)
Fernandinho (Azkar Lugo-ESP)
Igor (Caja Segovia-ESP)
Dimas (Ulbra-BRA)
Willian (Malwee/Jaraguá-BRA)
Lukaian (MRA Navarra-ESP)

FUTEBOL AMADOR

Vila Isabel campeão Bota seleciona jogadores
da categoria Sub-13 para seu elenco amador
A Associação Atlética
|Vila Isabel, conquistou o
título de campeão da categoria sub-13 (mirim), ao
vencer o Jacarepaguá Tênis Clube pelo placar de 9
a 4, numa partida emocionante e muito competitiva
em que as duas equipes se
destacaram tecnicamente.
O
treinador
do
Jacarepaguá, Antonio
Alves (Grilo), considerou
a partida muito
difícil pelo nível
técnico dos jogadores, que a cada minuto se superavam. “Não
podemos dizer
que fomos prejudicados, na realidade o adversário
estava preparado
físicamente para

resistir a pressão de uma
partida disputada”.
No Vila Isabel tudo era
alegria, o treinador Célio
Jardim considerou o resultado positivo e elogiou a
garra dos atletas do
Jacarepaguá, que lutaram
até o final, mesmo com resultado contrário.
“Eles tem muita raça,
obstinação e vontade de
vencer”, diz Célio Jardim.

O alvi-negro estará realizando hoje a partir das 7h
uma grande seleção com 400
candidatos com idades entre
8 e 20 anos no Clube dos Subtenentes e Sargentos da Vila
Militar, que serão avaliados
por 20 profissionais entre eles,
o ex-jogador Leonidas. O
clube realizou convênio com o
site www.craquesdobotafogo.com.br e as inscrições
foram realizadas pela internet.
Cada candidato pagou uma
taxa de inscrição no valor de
R$69,00.
Na primeira etapa dos testes
os candidatos a Dodô (foto)
participarão de um processo
seletivo (eliminatório) realizado em dois tempos - Treinos
Coletivo e Individual. A segunda fase será somente para os
candidatos selecionados inicialmente, que darão continuidade aos testes no Depar-

tamento de Futebol Amador,
que determinará o período de
permanência e aproveitamento. Os candidatos ao final dos
testes receberão certificado de
participação
De acordo com Rosane
Kogut, organizadora da
peneira, "Os candidatos ao final dos testes receberão certificado de participação e o
clube inova
em
seu
processo
seletivo e isso é positivo não só
para os aspirantes à craque,
como também
para o Botafogo,
pois cerca de 20
candidatos devem
ser aproveitados
pelo clube".

rimeiramente gostaríamos de agradecer
ao jornalista Rogério Sant'Anna diretor de
redação do prestigioso JORNAL POVO
DO RIO, que teve a sensibilidade de entender a importância do futsal dentre os esportes de
massa praticados no Rio de Janeiro e no Brasil. O
jornal sempre acolheu a comunidade salonista
com muito carinho, apostando na modalidade e
contribuindo para revelar jogadores não só para
as quadras, como também para o campo. Todos
sabem que a formação inicial dos jogadores acontece no salão, antes de migrarem para o gramado.
Temos diversos exemplos recentes de sucesso,
como o jogador Renato Augusto e Paulo Sérgio no
Flamengo, o goleiro Wilsinho do Figueirense e tantos outros. Como nas quadras o jogador Bruno
Café do Petrópolis, que é a revelação da Liga Futsal. Nosso objetivo nesta nova fase é divulgar o
futsal e os jogadores oriundos do salão que estão
no futebol amador. Não podemos deixar de
agradecer o apoio do presidente da Liga Rio
Futsal, Jorge Rabelo e dos patrocinadores Wagner Martins da Siliplast, Paulo da Cavacas Esportes e da Tronic material esportivo. A página
também poderá ser consultada no site www.riofutsal.com.br. Em breve mais novidades.

Congresso
O grande treinador Ricardo Lucena, comunica
aos interessados que será
realizado no mês de junho o Congresso Panamericano realizado pelo
Comitê Organizador Jogos. Informações detalhadas podem ser obtidas
no
site
www.rio2007.org.br, pelo
telefone (21) 9859-1992
ou e-mail para ricardolucena@rio2007.org.br.

Cariocão Adulto
O campeonato foi
sucesso pela qualidade
técnica de diversas
equipes a participação
de
jogadores
e
treinadores consagrados
que deram brilho ao
evento. Observei diversas equipes e pude
destacar a participação
dos jogadores Zé Felipe,
Diego Pannazio, Dudu e
Leco (Fla), Higuita e Eric
(Cabo Frio), Maçarico e
Cazuza (Teresópolis),
Charles (Bangu). Considero revelação o jogador Bruno Ciro do
Cabo Frio. Entre os
treinadores, destaco o
trabalho do treinador
Sávio Badini do Cabo
Frio, que tirou leite de pedra de um time que
ninguém apostava.

Cariocão Sub-17
O campeonato da categoria ferve pelo excelente nível, hoje é difícil
dizer qual o melhor time
da competição, mas o
destaque fica para as
equipes do Vasco, Fluminense, Portuguesa e
Marã/Nilopolitano. Os
treinadores são profis-

sionais consagrados como José Carlos Farias do
Vasco, Marcos Jorand
(Fluminense), Luiz Claudio (Portuguesa) e Alex
Xuxa (Marã). Para o
treinador do Vasco José
Carlos, "a competição foi
uma das melhores dos últimos tempos da categoria, pois reuniu muita
competitividade, foi tecnicamente acima da média e há muitas revelações, se disputássemos
o Campeonato Brasileiro
de Seleções sub-17
teríamos condições de
estar nas finais e disputar o título". disse José
Carlos.

Veteranos
da Rio Futsal
O Campeonato Veterano de 2007 da Rio Futsal,
será bem disputado.
Craques do passado estarão jogando para enriquecer ainda mais a
competição Entre os
destaques está o Piedade
Tênis Clube campeão de
2006 e o Clube dos 500
destacando-se
seu
craque Almir que montou
uma super equipe. Dia 4
de maio terá início a competição com o jogo
Piedade x Associação
Atlética Brasil Novo.

Parabéns
Desejamos um feliz
aniversário para o
preparador físico do futsal e técnico da equipe
fraldinha do campo do
Fluminense Vinicius, que
aniversariou na última
quintass-feira dia 17. Excelente profissional, desejamos a ele muitas felicidades, paz e muitas realizações profissionais.

