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Informe Publicitário

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

O volante Airton não atua há 11 dias, quando se lesionou em partida contra o Atlético-MG

Airton volta a ser
dúvida pra sábado
Volante ainda sente incômodo na
coxa, trabalha apenas na academia
e pode não enfrentar o Coritiba
O que parecia uma certeza
tornou-se uma dor de cabeça
para Jair Ventura. Certo de
que poderia contar com o retorno de Airton, agora o treinador terá que pensar em um
plano B. Afinal, o volante não
treinou com o restante do
grupo ontem e voltou a ser
dúvida para a partida contra
o Coritiba, sábado.
De acordo com a assessoria do Botafogo, o volante ainda sente incômodo na coxa
esquerda e realizou apenas
um trabalho na academia de
General Severiano.
Companheiro de Airton

no meio-campo alvinegro,
Rodrigo Lindoso não soube
dizer se o volante terá condições de jogo no Luso Brasileiro. A bola rola às 18h30.
— Hoje (ontem) não tive
muito contato com ele, olhei
só na musculação, não veio a
campo. Ontem (anteontem)
treinou normalmente. Às vezes é alguma situação para
trabalho de reforço, o mesmo
que a gente faz dentro de
campo – comentou Lindoso.
Outra ausência provável é
Diogo Barbosa, que continua
em transição sem trabalhar
com o grupo e só deve voltar

no clássico contra o Flamengo, no dia 5 de novembro.
Mesmo sem a dupla, Jair
Ventura teve um elenco cheio
no treino de ontem. Foram,
mais precisamente, 37 jogadores depois que sete da base
foram integrados definitivamente ao profissional: o zagueiro Marcelo, o lateral-direito Marcinho, os volantes
Matheus Fernandes e Bochecha, o meia Yuri e os atacantes Pachu e Renan Gorne.
Ontem, o Botafogo definiu
onde irá realizar sua pré-temporada em 2017. O local escolhido foi o mesmo deste ano:
Domingos Martins, cidade de
aproximadamente 30 mil habitantes localizada na região
serrana do Espírito Santo, a
70 km da capital Vitória.
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Entre muitos outros!
Sabe o que eles têm em comum? Todos iniciaram seus passos no Futsal!
ww
v
Inscreva sua equipe em qualquer categoria! Temos campeonatos do sub 7 ao
Veterano. Veja a lista das equipes inscritas na Rio Futsal em 2016:

Veja toda quinta-feira, no Jornal Expresso, a história
e trajetória desses clubes no futsal!

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

