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Cristóvão assume
cheio de confiança
Treinador vai a São Januário, veste
a camisa e se mostra otimista por
uma temporada vitoriosa em 2017
Um dia após ser anunciado como novo treinador do
Vasco, Cristóvão Borges foi a
São Januário, vestiu a camisa da comissão técnica e ressaltou a alegria de estar de
volta ao clube. Comandante
do Cruz-maltino em 2011 e
2012, ele classificou o clube
como sua casa e ressaltou as
boas lembranças que tem de
sua passagem anterior.
— Estou muito feliz, é
uma sensação muito boa
voltar para casa, onde comecei minha carreira. Vivi junto com a torcida momentos
importantes. Voltar me traz
essas boas lembranças. Es-

tou bastante motivado para
que a gente faça um 2017
maravilhoso e vitorioso —
disse o treinador, nas redes
sociais do Vasco.
Cristóvão ainda mandou
um recado para a torcida vascaína, lembrando o apoio demonstrado no jogo contra o
Ceará, pela última rodada da
Série B, quando o time garantiu o retorno à Série A.
— Que a torcida continue
dando demonstrações que
sempre deu, jogando junto e
sendo decisiva, como sempre
foi. Nós vamos precisar disso
e vamos procurar corresponder a essa grandeza da nossa

torcida. Vamos procurar,
sempre merecedores disso,
fazer um grande trabalho —
continuou o treinador.
Cristóvão Borges assumiu
o Vasco em 2011, quando era
auxiliar de Ricardo Gomes,
após o amigo sofrer um acidente vascular cerebral
(AVC). Ele permaneceu no
cargo até setembro de 2012.
Neste período, chegou em segundo lugar no Campeonato
Brasileiro de 2011, à semifinal
da Copa Sul-Americana do
mesmo ano e às quartas de final da Libertadores do ano
seguinte.
Ao todo, Cristóvão Borges ficou à frente do Vasco
em 78 partidas, com 41 vitórias, 18 empates e 19 derrotas, contabilizando 60,2%
de aproveitamento.

INSS, Aposentadorias, Revisões, DESAPOSENTAÇÃO, Pensões, Auxílio Doença,
Auxílio Acidente, LOAS, Benefícios Suspensos/ Indeferidos, Rio-Previdência, Militar,
Trabalhistas, Servidores Públicos, CONSUMIDOR, Inventário, FGTS.
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O projeto Kbçativa nasceu há 8 anos com objetivo de educar através do esporte, artes e meio ambiente. Nesses anos a
escolinha de futsal sempre foi uma das maiores procuras por conta da popularidade do esporte no Brasil. Sempre com
muitas diﬁculdades foram montadas equipes para disputar torneios e campeonatos.
Com alguns apoios e patrocínios e é claro com ajuda dos pais e mães das crianças, conseguimos entrar na liga Rio
Futsal o que tem sido de grande alegria para nossas crianças e toda comunidade em torno de nossa quadra. Tudo isso
só foi possível pela iniciativa do coordenador de futsal e treinador Antonio Carlos (Totonho), a instituidora da ONG, juíza
da vara de infância e juventude Regina Rios e o fundador e presidente Leandro Peckle. “A participação da comunidade e
principalmente dos familiares de nossas crianças foi fundamental para podermos hoje estar participando e disputando
a liga Rio Futsal” Conta Totonho. O Projeto Kbçativa está aberto a todos que queiram participar de suas atividades,
não só no futsal, mas também no judô, capoeira, desenho e graﬁte. O único requisito é a criança ou adolescente estar
matriculado em qualquer instituição de ensino.

www.riofutsal.com.br | professor@riofutsal.com.br
/riofutsaloficial |
/riofutsaltv
Tel.: 3272-7058 /
96411-8173

O técnico Cristóvão Borges voltou ao Vasco e afirmou que São Januário é sua casa

