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Novo gerente
é anunciado.
Já reforços...

Informe Publicitário

Rio Futsal:
Melhor Campeonato de
Futsal do Rio de Janeiro
UDC Futsal

Anderson Barros assume departamento de futebol,
que ainda não contratou nenhum jogador para 2017
FRANCISCO GALVÃO / DIVULGAÇÃO / E.C. VITÓRIA

Reforço para o time, o 29 de janeiro, o time do técVasco ainda não anunciou. nico Cristóvão Borges receMas o nome de quem será berá o Fluminense, pelo
responsável pelas contrata- Grupo C. Os jogadores vão se
ções foi apresentado ontem: reapresentar em 2 de janeiro
trata-se de Anderson Barros. e viajam dia 12 para os EstaAnderson estará subordi- dos Unidos, onde será realinado a Isaías Tinoco, atual zada a pré-temporada. Lá, o
diretor de futebol, e seu tra- Curz-maltino disputa o Torbalho será seneio da Flórimelhante ao
da. A estreia
do dirigente,
será no dia 15,
Time vai se
em contato
no Lockhart
com os joga- reapresentar dia Stadium, condores e tam- 2, e depois viaja tra o Barcelobém ajudando
na de Guayana função de para Torneio da
quil — mesmo
contratar re- Flórida, nos EUA adversário da
forços para a
final da Liberequipe.
tadores
de
Até agora, o Gigante da 1998, quando o Vasco foi
Colina não revelou nem campeão. Nome mais cotado
quais jogadores está de olho por enquanto, o atacante
para a temporada de 2017. O Luis Fabiano segue na mira
único anúncio oficial foi de da diretoria, que ainda não
Barros estava no Vitória
Cristóvão Borges para o car- avançou nas negociações.
go de treinador, após a saída
de Jorginho. O técnico volta
ao clube após quatro anos comandou o time entre 2011
e 2012. Outra novidade é
que Euriquinho, filho de Eurico Miranda, foi promovido
a vice-presidente de futebol
do Vasco. Até então, embora
INSS, Aposentadorias, Revisões, DESAPOSENTAÇÃO, Pensões, Auxílio Doença,
Auxílio Acidente, LOAS, Benefícios Suspensos/ Indeferidos, Rio-Previdência, Militar,
ele já agisse ativamente no
Trabalhistas, Servidores Públicos, CONSUMIDOR, Inventário, FGTS.
clube, não tinha um cargo
Dr.
Carlos Vargas OAB/RJ 74153
específico em São Januário.
26 anos de Experiência
Dr. Paulo Cesar Navarro OAB/RJ 110.861
Atual bicampeão carioca,
o Vascão iniciará a busca pelo tri com um clássico. No dia
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ﬁnal do primeiro semestre de 2016, deu por encerrado as atividades com o futsal. Mesmo
os atletas das categorias sub9, sub11 e sub13, órfãos, e seus pais e responsáveis
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e credenciaram-se na Rio Futsal para participar do Campeonato Estadual da Rio Futsal
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Ainda havia um grande obstáculo a ser superado. Um local físico para treinamento dos
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clube e em contra artida usam o nome do CRC no uniforme.
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Acesse nosso canal no youtube: youtube.com/riofutsaltv
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Sub 9 - ampeão: o anha Clube | Treinador: Valmir Barbosa |
er
Valm
Barbosa | Artilheiro do Campeonato: Saymon Kaue (Montanha Clube)
Defesa menos vazada: Montanha Clube
Sub 11 - Campeão: Real Itaguaí | Treinador: Marcio Santos | Supervisor: Christiano
Pereira | Artilheiro do Campeonato: Thalles Eduardo Ferreira Ramos (MS Futsal)
Defesa menos vazada: Montanha Clube
Sub 13 - Campeão: Montanha Clube | Treinador: Silvio Machado | Supervisor: Valmir
Barbosa | Artilheiro do Campeonato: Jeferson Cristiano dos Anjos Pereira
Defesa menos vazada: Ibc/Celecau
Sub 20 - Campeão: Paracambi Futsal | Treinador: Gelson Siqueira | Supervisor: Gelson
Siqueira | Artilheiro do Campeonato: Victor Hugo Vaz Couto Ferreira
Defesa menos vazada: Paracambi Futsal
Adulto - Campeão: CCIP | Treinador: Alexandro Ribeiro | Supervisor: Alexandro Ribeiro
Artilheiro do Campeonato: Luciano Carvalho de Oliveira (CCIP)
Defesa menos vazada: Sindiquimica/NI
Veterano - Campeão: CCIP | Treinador: Alexandro Ribeiro | Supervisor: Alexandro Ribeiro
Artilheiro do Campeonato: Luciano Fernandes dos Santos (Juventude)
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