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‘Se fosse safado,
eu me esconderia’
Informe Publicitário

Edson surpreende ao desabafar e reclamar de ter
tido poucas chances entre os titulares na temporada
O volante Edson não mediu palavras e soltou o verbo
depois do treino de ontem, no
CT da Barra. O volante surpreendeu ao desabafar sobre
o fato de ter sido pouco aproveitado ao longo deste ano no
Fluminense. O atleta entende
que a queda de produção que
lhe foi creditada é consequência exatamente das chances
escassas em 2016.
Ele disse não entender o
fato de ter sido preterido em
algumas situações.
— Gostaria de perguntar
aos treinadores. Sei que tenho
que melhorar bastante, mas
como posso fazer isso ficando
dez jogos fora e atuando apenas dois? Se você colocar
qualquer jogador na mesma
situação, ele vai passar por isso. Todos precisam ser críticos, mas olhar os dois lados
da questão. Mas não é momento de falar sobre isso —
desabafou o volante, que seguiu: — Enfim, a maior parcela é minha e reconheço isso. O
mais importante é que o futebol dá a chance de dar a volta
por cima muito rápido. No
que depender de mim, o tor-

cedor será sempre honrado.
Com 19 partidas no Brasileiro (16 como titular), Edson lembrou que se machuca pouco e que costuma estar sempre à disposição da
comissão técnica.
— Se fosse um jogador
vagabundo e safado, me esconderia. Estou aqui até a
última rodada e com a maior

felicidade do mundo de poder participar desse jogo de
domingo. É isso que a torcida pode esperar de mim —
disparou Edson.
O jogador tem chance de
começar entre os titulares
na partida contra o Internacional, domingo, às 17h, em
Edson Passos, pela última
rodada do Brasileirão.

RV Futsal chegou para ser grande

Criada em janeiro de 2016, a RV Futsal é uma equipe formada por proﬁssionais
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Acesse nosso canal no youtube: youtube.com/riofutsaltv
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Edson pode ser titular contra o Internacional, no domingo

Marca >
Se entrar mesmo em
campo contra o Inter,
Edson chegará à
marca de 100 jogos
pelo Flu: “É um
objetivo alcançado”

Rio Futsal:
o de
Melhor Campeonat neiro
Futsal do Rio de Ja

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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Dr. Paulo Cesar Navarro OAB/RJ 110.861
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tá na
semiﬁnais. Luiz Carlos Amancio
(Cacau) agradece à diretoria do
clube, familiares de atletas e
comissão técnica, formada por
Colibri, Dudu, Everton, Pelé,
Wellington e João Arruda.
Cacau vem à frente desse trabalho
há anos e sempre chega com
suas equipes representando
Nova Iguaçu. Campeão das
Olimpíadas da Baixada oito vezes,
o representante agradece também
a prefeitura de Nova Iguaçu e ao
presidente da Rio Futsal.
Treinos das equipes às quartas e
sextas-feiras, no ginásio do Iguaçu Basquete Clube (IBC) (Rua Metrópole, 85 – Nova Iguaçu).
Informações pelo telefone: (21) 97556-4395 procurar “Celecau Show”

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

