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FLUMINENSE

Cedo demais
para chutar o
balde tricolor

INSS, Aposentadorias, Revisões, DESAPOSENTAÇÃO, Pensões, Auxílio Doença,
Auxílio Acidente, LOAS, Benefícios Suspensos/ Indeferidos, Rio-Previdência, Militar,
Trabalhistas, Servidores Públicos, CONSUMIDOR, Inventário, FGTS.

Dr. Carlos Vargas OAB/RJ 74153
Dr. Paulo Cesar Navarro OAB/RJ 110.861

26 anos de Experiência

Informe Publicitário

Rio Futsal:
o de
Melhor Campeonat neiro
Futsal do Rio de Ja
CCIP, a casa do futsal. “O papa títulos.”

Classificação pra Libertadores é possível, mas diretor de
futebol alerta: ‘Não falta empenho, mas competência’
O empate de 1 a 1 com o
Atlético-PR foi um balde de
água fria para o Fluminense.
Com 49 pontos, o Tricolor
segue com chances matemáticas de se classificar para a
Libertadores. A sequência,
porém, é desafiadora, ainda
mais para um time que está
há sete jogos sem vencer.
Ponte Preta (no Moisés
Lucarelli), Figueirense (no
Orlando Scarpelli) e Internacional (no Maracanã) são
os adversários nas três últimas rodadas do Brasileirão.
Para o duelo contra a Macaca, domingo, Marcão terá
que encontrar um substituto

O diretor de futebol do
Fluzão, Jorge Macedo, falou
com a imprensa. Além de
afirmar que o clube está conversando sobre a renovação
de Gustavo Scarpa, ele falou
do atual momento eleitoral
nas Laranjeiras e comparou
com a fase ruim apresentada

em campo.
— Acho que clima de eleição não influencia no desempenho dos atletas. É
questão de diálogo e estratégia. Vamos pensar jogo a jogo. Acho que não falta empenho, mas sim competência
— disse o dirigente.
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Dirigente
afirmou que o
clima eleitoral
não atrapalha
os jogadores

para Wellington, suspenso.
Richarlison é a primeira opção, mas o veterano Magno
Alves corre por fora.
Ontem, o técnico Marcāo
comandou treino em campo
reduzido com seis jogadores
pra cada lado. Dos que jogaram contra o Furacão, apenas Douglas, Osvaldo e Richarlison foram a campo.

o o coman o e exan ro n o ere ra usso , o
vem re ormu an o o a men e o u sa no c u e.
Hoje o CCIP encontra-se bem colocado em todas as categorias nos campeonatos da Rio Futsal incluindo a
categoria Adulto e Veterano, que já estão na ﬁnal do campeonato estadual. Nas categorias de sub 9 ao sub
.
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,
.
esportes Alexsander Martins. O Clube está em processo de reformula ão, tanto na parte social quanto na
,
.
Você pode ver de perto as melhorias. Além do futsal, o clube oferece natação, ginástica, Jiu-Jítsu, capoeira,

Um clube maravilhoso em uma cidade que respira tranquilidade e qualidade de vida. Assim podemos resumir onde se situa o Comary,
que além de belo tem como vizinho a Granja Comary, local de concentração e treinamento dos penta-campeões mundiais e atuais
vencedores do Ouro Olímpico no futebol. O Futsal no Comary iniciou sua história em 1995, quando foi feita uma parceria entre o Clube
e uma Viação de ônibus local, com esforços do então diretor da Liga de Desportos Teresopolitana Fábio Santana. O Presidente na época,
o Sr. Leandro Braga, e seu sucessor Sr. Áureo Batista, ousaram na criação de um projeto da criação das categorias de base. Culminando
com a construção de um moderno Ginásio, inaugurado em 1999 com um amistoso entre Clube Comary x C.R. Flamengo. Atualmente
temos cinco categorias que disputam o tradicional campeonato da Rio Futsal e continuamos formando além de boas equipes,
excelentes pessoas para nossa cidade, e temos orgulho disso. Parabéns aos formadores (treinadores) Atila Gomes, Áureo Oliveira,
Antônio Maciel e Marcelo Rabelo, além de nosso apoio da diretoria Franco Marcelo, Renato Atouguia e nosso Presidente Sr. Oséas Rios.

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

O zagueiro Gum tem vacilado e recebido vaias da torcida

