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No pique para ser
tricampeão carioca
Martín Silva está motivado pra encarar Flu logo de cara
Quis o destino — e os dirigentes — que o primeiro jogo
oficial do Vasco em 2017 fosse o clássico contra o Fluminense, no próximo domingo,
pela primeira rodada do Carioca. Após disputar um torneio amistoso nos Estados
Unidos, o goleiro Martín Silva aprovou a tabela. Para ele,
enfrentar um rival logo de
cara será bom para dar mais
motivação aos jogadores.
— Temos um jogo complicado no início, mas acho
que é o melhor, para entrar
focado de cheio no torneio,
com essa pressão por resultado. Foi muito importante
a preparação nos EUA, porque a gente já competiu com
times de primeiro nível. Não
vamos ser surpreendidos —
explicou o uruguaio.

panheiros que façam o melhor possível — afirmou.
Para o goleiro, a possibilidade de o Vasco conquistar
novamente o Estadual por
três vezes seguidas é algo
que merece ser destacado.

Torcedor banido por xingar Balotelli
Na França, a diretoria do
Bastia anunciou ontem que
identificou o torcedor responsável pelos gritos racistas contra o atacante Mario
Balotelli, do Nice. Mais do
que isso: o clube decretou
que o homem foi banido do

— Confiante sempre. Sabemos que o tricampeonato
é uma coisa histórica para o
clube, que é muito importante. É um torneio que tem
muita importância aqui no
Rio — ressaltou o camisa 1.
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Rio Futsal:
Melhor Campeonato de
Futsal do Rio de Janeiro

Venha ser um Árbitro da Rio Futsal

MAIS SOBRE
(ex CBFS).

O Cruz-maltino só conseguiu uma única
vez vencer três Cariocas de forma
consecutiva, no início da década de 90
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Valor do curso – R 360 00 arcelado em 3 vezes com todo material
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Acesse nosso canal no youtube: youtube.com/riofutsaltv

Goleiro diz
que é preciso
cobrir vazio no
meio-campo
sem Mattos

Martín também analisou
a provável formação do Vasco no clássico, principalmente por conta da ausência
de Marcelo Mattos.
— Acho que (Julio e
Evander de titulares) é a maneira de cobrir o vazio que
ficou com a lesão do Marcelo
Mattos. Não temos outro volante de pegada. Marcelo está fazendo uma recuperação
incrível no Capres, mas é algo que ainda está faltando.
Estamos procurando com-

estádio. Após o empate da
última sexta-feira, o atacante italiano denunciou o caso
em suas redes sociais. O
desabafo gerou a abertura
de uma investigação da
Federação Francesa de
Futebol (FFF) e do Bastia.
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ivre - Camp o: Madureira EC | Treinador: Daniel Muzi
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Ganança | Artilheiro do Campeonato: Luan Ferreira Peres dos Santos (Boqueirão do
Passeio) | Defesa menos vazada: Pequeno Craque e Montanha Clube
Sub 13 Livre - Campeão: Piedade TC | Treinador: Carlos Henrique Marques Pereira |
Supervisor: Renato Azevedo | Artilheiro do Campeonato: Gustavo Parente Ribeiro dos
Santos (AA Vila Isabel) | Defesa menos vazada: Duque de Caxias
Sub 9 Novos Talentos - Campeão: MCJ Futsal | Treinador: Mario Cesar Jardim |
Supervisor: Mario Cesar Jardim | Artilheiro do Campeonato: Felipe de Souza Januario
(CCIP) | Defesa menos vazada: UDC/Recreativo
Sub 11 Novos Talentos - Campeão: AEC/ST Pauli | Treinador: Paulo Henrique Soares
Supervisor: Paulo Henrique Soares | Artilheiro do Campeonato: Nicolas de Oliveira Dantas
de Souza (Social Ramos) | Defesa menos vazada: Social Ramos Clube
Sub 13 Novos Talentos - Campeão: RV Futsal | Treinador: Miguel Ângelo Villardi
Supervisor: Miguel A. Villardi / Leonardo Novaes | Artilheiro do Campeonato: João Pedro
Magalhães Cerutt (MCJ Futsal) | Defesa menos vazada: Miguel Pereira AC

Martín é só otimismo para a estreia do Vasco no Carioca
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