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Definidas as sedes do Campeonato Mundial de
Futsal 2008

POVO

As cidades do Rio de Janeiro, Jaraguá do Sul (SC) e Brasília,
receberão as partidas do Mundial. Ao todo serão realizados
12 jogos da primeira fase no Ginásio Nilson Nelson em
Brasília, que dividirá com a Arena Jaraguá, em Santa Catarina,
esta etapa do campeonato. O Rio de Janeiro, será sede das
semifinais e finais. O Brasil já tem sua vaga assegurada.

Domingo, 30 de Setembro de 2007

Esportes

CAMPÉONATO ESTADUAL

Cabo Frio em grande fase pensa no título
Elenco renovado e novo treinador estimulou o crescimento da equipe

D

epois de conquistar
o Campeonato Carioca, no primeiro semestre, a torcida do Centro Esportivo de Cabo Frio
ficou mal-acostumada.
Também, não é para
menos. Depois de surpreender os favoritos e
fazer uma campanha
praticamente perfeita na
primeira competição do
ano, o Cabo Frio continua
com o objetivo de se manter no topo do futsal fluminense em 2007. Entretanto, no Campeonato Estadual, a meta vem sendo
cumprida, o time lidera g
grupo B da competição,
com 10 pontos ganhos em
quatro partidas. Amanhã
enfrenta o Piedade em sua
quadra e com mais uma
vitória, fecha o turno isolado na liderança do
campeonato. O técnico
Rodrigo Barreto teve a
difícil missão de substituir
Savio Badini e manter a
performance do time na
temporada. O elenco teve

algumas baixas, como a
transferência do pivô Eric
para Macaé, a saída do ala
Tiguinho, autor do gol do
título; e as contusões do
ala Bruno Regufe e do pivô
Gugu. Porém, ganhou o retorno do pivô Fabrício e
as chegadas de Marquinhos, Eli e Oliveira.
Para o técnico Rodrigo
Barreto, o fator fundamental na boa fase do Cabo
Frio em 2007 é a maneira
com que jogadores e
comissão técnica estão focados nas competições.
"Todos estão bem conscientes do que queremos
e do que precisamos fazer
para conseguir. Sabemos
que o Campeonato Estadual é uma competição ainda mais difícil que foi o
Carioca, mas temos trabalhado muito duro, jogo
a jogo, dia a dia, em busca
de ultrapassar cada etapa", analisou o treinador,
que, além do Estadual,
tem no calendário os Jogos Abertos do Interior e a
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Material esportivo acessível
Cabo Frio campeão Carioca, sonha em conquistar o Estadual de 2007, já
lidera o seu grupo e se prepara para disputar com qualquer adversário
Liga Sudeste.
Rodrigo foi treinador do
sub-20 do Cabo Frio durante
um ano e meio, acumulando
também as funções de auxiliar-técnico da equipe principal. "Passo sempre para os
jogadores que "dentro do
planejamento para o jogo,
eles têm total liberdade e
confiança da minha parte.
Mas, cada um também tem
as suas responsabilidades. E
a confiança é recíproca"

destaca Rodrigo.
Retornando de um longo
período afastado das
quadras, o pivô Fabrício tem
sido muito utilizado neste
Estadual.
"Passei por um período
difícil, sem poder fazer o que
mais gosto. Agora recuperado, estou dominando a ansiedade e recuperando a
minha melhor forma, para
ajudar minha equipe", declarou o jogador.
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Celeiro de craques, o River cresce na competição e incomoda as
grandes equipes que disputam o campeonato

River e Securitários
lutam no feminino

mo Romarinha", diz Nalva.
Outra equipe que está se
destacando é a dos Securitários vem realizando boa
campanha na competição apresentando jogadoras como a
Paulinha, de excelente nível
técnico é sem dúvida forte
candidato ao título.
Para Paulinha, jogar no Securitários, garante ao atleta,
além do reconhecimento, o
tratamento ideal que garante
a produção da equipe.
“Não posso me queixar
sempre fui muito bem tratada
nas equipes que joguei, mas
no Securitários, há um diferencial, especialmente para jogadoras que trabalham com
esporte”, declara Paulinha.
Para o treinador Carlos
Henrique Filho "Carlinhos",
nossa meta sempre é o crescimento da categoria e do es-

porte, por isso além das categorias de base, estimulamos o
feminino, sempre visando
torná-lo uma força nacional,
por isso além do apoio que
damos as nossas atletas, proporcionamos uma infra-estrutura adequada ao trabalho
que está sendo realizado".
Infelizmente somente agora que o feminino vem tendo
o reconhecimento merecido,
tando no salão como no campo. Muitas jogadoras, deixam
o salão e buscam espaço no
campo, mas lá também há dificuldades de adaptação.
“Nós sempre acreditamos
na categoria, e buscaremos
sempre oferecer campeonatos competitivos, de
maneira que as atletas, possam se desenvolver e jogar
outros certames”, assegura,
Jorge Rabelo da Rio Futsal.

O Ministro dos Esportes, Orlando Silva, proporá ao
governo a redução ou até isenção de IPI e ICMS para produtos e materiais esportivos, como forma de oferecer
melhores condições para ampliar a prática esportiva
junto a população e consequentemente trabalhar em
prol da inclusão social através do esporte. O Ministro
conversou com a coluna e salientou que “as questões
tributárias devem incorporar as necessidades do povo,
em praticar esporte e com isso considerar a redução do
custo da produção desses materiais." A taxação de IPI e
ICMS em artigos do esporte, chegam a ser de 45%. A bola,
tênis, caneleira, raquetes, viseiras tem altas taxações. Existe uma série de iniciativas no âmbito do Congresso Nacional, no Conselho de Secretários de Fazenda - o Confaz
-, sobre o assunto. O ajuste no sistema tributário
brasileiro, deve desonerar produtos que tenham na sua
utilização repercussão positiva para a vida social, mais
acessíveis ao conjunto da população estimulando a
prática esportiva. Além disso, o Ministério dos Esportes
tem o dever de ajudar os fabricantes nacionais, tenham
condições de competitividade com o material estrangeiro, estimulando inclusive o aumento da produção
a redução de custos e consequentemente o aumento de
empregos na área.

Liga Sudeste
As equipes que disputarão a Liga Sudeste
são: grupo "A", S.E.
RCG/Garça (SP), Praia
Clube (MG), C.R. Vasco da
Gama (RJ), e C.R. Saldanha
da Gama (ES). No grupo
"B", Minas Tênis Clube
(MG), Cabo Frio (RJ) e
C.N.R. Álvares Cabral (ES).
Como já haviam sido feitos
as inscrições dos clubes e
dos atletas e vencido o
prazo para qualquer modificação, que se encerrou
no último dia 14 de setembro, a CBFS não autorizou
a substituição do São José
Futsal por outro filiado
que havia sido indicado
pela Federação Paulista.

Homenagem merecida
O campeonato feminino
da Rio Futsal é muito competitivo apresentando
equipes bem treinadas e cada partida é uma nova
emoção. River FC, Teresópolis, CEFA, Jacarepaguá TC.
Bonsucesso FC, Mont/Max,
Percepção/Atlas e Securitários enriquecem o futsal
feminino.
O público presente aos jogos é expressivo, com isso, o
futsal feminino demonstra a
determinação e certeza de
que somente unido, conseguirá resultados significativos e reconhecimento.

O River é um clube tradicional dazona norte, lá Zico
deu início a sua carreira.
Sempre vitorioso nos
campeonatos que participa,
tem no time feminino a sua
expressão maior. Tem como
treinadora e ccordenadora,
Nalva Escafura, que este ano
montou uma excelente
equipe e está incomodando
os seus adversários.
"Temos atletas tecnicamente excelentes, em
condições de atuarem em
competições nacionais e internacionais como a estrela
do time Aline conhecida co-

A equipe feminina do Securitários aumenta de produção a cada partida, o
segredo é a infra-estrutura adequada que estimula a prática esportiva

A Federação de Futebol
de Salão do Estado do Rio
de Janeiro outorgou a
"Medalha de Ouro- Cidade
do Pan", alusiva aos 53
anos de existência da entidade ao ex-dirigente da
Confederação Brasileira
de Futebol de Salão
(CBFS), Carlos Alberto
Gonçalves Bittencourt. Foi
na gestão de Bittencourt, à
frente da vice-presidência
técnica, que o Brasil, conquistou a maioria dos seus
títulos mundiais. Na
ocasião da entrega da
medalha, Bittencourt declarou que "agradecia a entidade na pessoa de seu
presidente Osmar de
Oliveira, pelo reconhecimento e que gostaria a premiação com os salonistas,
Mario Augusto Lopes e
Daniel Pomeroy.

Gols da Liga Futsal
Quem quiser ver os 10
gols mais bonitos da Liga
Futsal e descobrir novos
talentos atuantes nas
quadras, basta acessar,

globoesporte.globo.com/E
SP/Notícia/0,,MUL1096224271,00.html. Há jogadas
que são verdadeiras pinturas e artistas alguns desconhecidos e outros consagrados. A equipe que
mais se destacou foi a Malwee-Jaraguá.

Liga Feminina
O presidente da Confederação Brasileira de Futebol de Salão - Futsal
(CBFS), Aécio de Borba
Vasconcelos, convocou
uma reunião plenária da
Liga Futsal Feminina. O
evento deverá contar com
todos os franqueados e
ocorrerá na próxima sextafeira (5/10), em Goiânia
(GO), no Auditório Mário
Augusto Lopes, na sede da
Federação Goiana de Futebol de Salão (FGFS).Na
ocasião serão apresentadas e colocadas em
avaliação a prestação de
contas do ano passado da
Liga Futsal Feminina.
Haverá também a discussão das diretrizes para
a realização do campeonato desta temporada. Assuntos como a confirmação dos franqueados
para 2007, participantes e
fórmula de disputa da
competição deste ano estão na pauta da reunião.

Copa Niterói
A Copa Niterói da Liga
Niteroiense de Futebol de
Salão(Linifs), 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. A
Linifs, comunica que serão
encerradas as inscrições
para a Copa Niterói, categorias, sub-7,9,11, 13, no
dia 3 de outubro e as inscrições para o feminino,
no dia 11 de outubro.

