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OPINIÃO

Arbitragem sub suspeita?!
Sempre se ouviu que os grandes clubes são favorecidos
pela arbitragem. Os últimos acontecimentos reforçam essa
tese. O técnico PC de Oliveira do Corinthians ao ver o árbitro que apitaria o jogo de sua equipe contra a AABB, xingou o oficial, disse que ele não era digno para apitar seu
jogo e conseguiu sua substituição.
O presidente da Federação Paulista, Ciro Fontão, aceitou
solicitação do supervisor corintiano Laércio da Graça e
mandou substituir Dionísio pelo Edinelson Eugênio, que
havia apitado o jogo preliminar, na categoria juvenil.
No jogo do Santos contra o São Paulo, na Arena Santos,
o ala Falcão, considerado maior astro do futsal brasileiro,
atuou com o número 300 em sua camisa, alusivo à marca
de gols que fez pela seleção brasileira, três dias antes. O
fato é que só é permitido pela Regra do Futsal número de
dois dígitos (até 99). Com uma autorização especial até
poderia ser aceito.
Pra piorar, durante o jogo Falcão foi punido com cartão
amarelo. O jogo estava empatado e no final o técnico
Fernando Coelho Ferretti escalou Falcão como goleirolinha. Eis que Falcão desta vez entrou em quadra com seu
número oficial: 12. Porém o jogador só pode voltar como
goleiro com o mesmo número de camisa. O árbitro Roberto
Paganini, pressionado pelo adversário, mandou o craque
sair para trocar a camisa. Nesse caso a Regra determina
um tiro livre indireto e cartão amarelo para o infrator. Como
Falcão já havia levado amarelo seria o segundo e, portanto,
deveria ser expulso. Mas isso não aconteceu, o árbitro
somente o advertiu para trocar de camisa.
Esses fatos são lamentáveis. Como diria Milton Neves
(Rede Bandeirantes), é o “apito amigo” presente no futsal
paulista. Como pode um árbitro apitar com independência,
sem favorecer esses gigantes? Será possível? Já que só é
escalado quem eles gostam ou quem não sabe do que
está acontecendo, aceitando as “regras desse jogo”. E os
adversários, como ficam nessa história?

FPFS premia destaques de 2010
A Federação Paulista de Futsal
premiou os destaques da temporada 2010 em solenidade no salão de
festas Golden House, situado ao lado
do ginásio da entidade, na Penha,
no dia 17 de abril.
Em tempo o presidente Dr. Ciro
Fontão de Souza corrigiu a relação
de Tênis de Ouro da categoria principal da divisão especial, que trazia
três goleiros (Erick/Palmeiras
Jundiaí, Leandro de Matini/
Corinthians/São Caetano e Bagé/
AABB/Mapfre) e dois jogadores de
linha (Simi/Corinthians e Marinho/
Intelli). Foram incluídos de última
hora Fábio (Suzano) e Dhonny (São
Paulo/Marília), no dia 15 de abril.
O erro foi constatado pelo editor
do Jornal do Futsal, Zé Luis
Munuera, que foi à Federação
Paulista pedir explicação ao presidente Dr. Ciro Fontão de Souza, sobre qual critério estava sendo usado
pra escolha dos melhores do ano.
Ciro Fontão disse que era o mesmo de sempre. Questionado por que
então três goleiros e dois jogadores
de linha, Ciro alegou que assinou a
lista sem conferir . “Como três goleiros e dois de linha? Eu assinei
sem ler. O Tênis de Ouro é para os
cinco melhores jogadores de São
Paulo”, disse o presidente. Automa-

Bié: jovem treinador desponta no futsal paulista

O futsal paulista é o grande celeiro de craques e profissionais do
futsal. Anualmente são revelados
novos talentos para o futsal.
Nessa onda, o técnico revelação
do futsal de base paulista, escolhido
pela Federação, André dos Santos, o
Bié, começou carreira oficialmente
em 2008, no Palmeiras, onde foi
campeão Paulista/10 no sub-15, viceMetropolitano/10 no sub-17 e vicePaulista/10 no sub-13, além de chegar no quadrangular final MetropoliBié exibe o Troféu Futsal
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tano e Estadual, desde a estréia.
Para 2011 o técnico trocou de parque, agora defendendo as cores
alvinegras do Corinthians.
Sua trajetória como treinador começou no extra-oficial: Sindclube e
Futsal Cup, onde conquistou títulos,
sendo o melhor treinador do Futsal
Cup-Mirim duas vezes seguidas.
Bié jogou futsal oficialmente mas
teve carreira interrompida por seguidas lesões no joelho. No seu DNA
corre o sangue de um grande craque do futsal brasileiro, seu irmão
Aleba., que jogou nos principais clubes paulistas, defendeu a seleção
paulista e no futebol a seleção brasileira sub-17. Bié, por sua vez, além
de ser o revelação de 2010 foi auxi-

liar da seleção paulista 3º colocada
no Brasileiro de Seleções de 2011.
“Minha trajetória é maravilhosa,
com muito trabalho, dedicação, respeito e princípios e valores adquiridos na educação de meu pai”, diz.
Seus objetivos de futuro estão traçados: “Fazer um bom trabalho,
honesto e digno, formar bons jogadores para o futuro e construir uma
carreira brilhante pra chegar como
técnico da seleção paulista”, disse.
Paralelamente à carreira de técnico, Bié comanda a Escola de Futebol Bate Bola, do Sete de Setembro da Água Rasa. “Fui convidado
pelo dono, que veio a falecer e o
presidente do clube me chamou pra
tocar. Quem começou com a
escolinha foi meu pai, que fez todo
investimento, e eu toquei”, agradece seu pai ea Álvaro Biondo (pai de
aluno), que o ajudou muito.
Sua inspiração na carreira vem
da época de atleta. “Um cara que
me marcou bastante foi o Martorelli,
da Maxion, com quem aprendi muito como técnico e ser humano. E
não posso deixar de falar de alguns
parceiros que me ajudaram muito,
como Élber, Flavinho e Gilson (Palmeiras) e Lucas Chioro (Corinthians), eleito duas vezes melhor
técnico do futsal paulista.

Campeãs do Brasileiro Feminino por São Paulo sendo premiadas

ticamente chamou a superintendente Márcia Adjamian e o vice-presidente Gilberto Sayeg (responsável
pela relação da premiação) e pediu
a correção, acrescentando dois jogadores de linha (os mais votados).
Sayeg justificou os três goleiros
na lista por ser o número de vezes
eleito destaque em quadra, na avaliação da arbitragem.
Ciro Fontão retrucou: “Mas essa
votação é apenas consultiva, temos
que escolher os melhores do ano”.
Avisado que já havia ocorrido o
mesmo em 2009, quando foram eleitos dois goleiros e três jogadores de
linha, Ciro Fontão disse: “Por que
você não me avisou naquela época,
assim já teríamos corrigido”.
Distorcida ou não a premiação
entregue aos melhores de 2010 pela
Federação incluiu ainda:

Troféu Futsal – Guita (Intelli),
melhor jogador; Cidão (Intelli), treinador mais eficiente; Lucas Chioro
(juvenil do Corinthians), melhor treinador; e Laércio da Graça
(Corinthians), melhor dirigente.
Apito de Ouro Capital: Valdir
Teixeira Filho e Prata: Wagner
Moreira Clementino; Apito de Ouro
Interior: Emerson Fernandes Rorato
(Guarulhos) e Prata: Rogério de Souza (Catanduva); Caneta de Ouro
Capital: Márcia Mariko e Prata:
Guilherme Borni); Caneta de Ouro
Interior: Priscila Aline Squillace
(Suzano) e Prata: Audrey Correa
(Campinas); Apito de Ouro Feminino: Sandra Regina Gusmão
(Taubaté); Caneta de Ouro: Priscila
Dalprat Teixeira (Sorocaba).
No total, foram 417 homenagens,
de Troféu Eficiência à Dedicação.

FPFS premia atletas do Lausanne
O Lausanne Paulista teve quatro atletas premiados com o
Troféu Bola de Ouro
(artilheiro) da série
bronze, em festa de
premiação dos Melhores de 2010 da Federação Paulista de
Futsal, no dia 17 de
abril: Lucas Oliveira
e Furlan (sub-9),
Lucas Ferreira (sub13) e Caio (sub-15).
Jogadores do Lausanne premiados pela FPFS
Clube e seus atletas deram seus primeiros passos em
nível profissional no Futsal Cup-Mirim, competição da Liga Paulista de
Futsal. Nessa mesma festividade, o
utrição Clínica
também revelado no Futsal CupDra. Márcia Munuera
Mirim André dos Santos Bié, do Bate
3731-5567
Bola/7 de Setembro, recebeu o Tro7743-6670
féu Futsal.
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Batalha falece ao completar 75 anos

A madrugada do domingo 1º de maio marca o fim da trajetória
de um dos maiores desportistas do Brasil. Batalha (Wilson
Dragonetti) teve como causa morte a pneumonia. Porém, foi
vítima de Alhzeimer, ficou sem memória nos últimos 8 anos,

e agonizava pelos últimos três anos. Foi velado e cremado na
Vila Alpina. Batalha faleceu no mesmo dia do mês em que
nasceu e completaria 75 anos. Ele criou a Batalha, maior
liga de marcação de jogos do Brasil.
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PC expulsa árbitro em jogo do Corinthians

O técnico PC de Oliveira do Corinthians/São Caetano/Unip conseguiu
o que muitos desejam e ninguém
pode: expulsar o árbitro. A façanha
aconteceu no jogo do Corinthians
diante da AABB/Mapfre, no Parque
São Jorge, dia 7 de abril. Mesmo
assim o timão perdeu por 3 a 2.
Ao ver o árbitro Sérgio Dionísio
da Silva PC teria indagado: “esse
bosta que vai apitar o jogo?” Disse
também que não o deixaria apitar e
passou a xingá-lo, segundo relato do
oficial. Após o fato, o árbitro expulsou o técnico antes do jogo.
Descontente, PC solicitou ao
supervisor do Corinthians, Laércio
da Graça, uma providência. Laércio ligou para o diretor de Árbitros
da Federação Paulista de Futsal,
Luis Carlos da Silva, que não quis
trocar a escala, mas consultou o presidente Dr. Ciro Fontão de Souza,
que aceitou os argumentos e mandou substituir o Dionísio pelo árbitro
Edinelson Eugênio, que fez o jogo
preliminar, na categoria juvenil.
PC trabalhou normalmente nesse
jogo, mas foi indiciado ao Tribunal
de Justiça Desportiva da Federação,
onde foi condenado em 15 dias, 9
jogos e multa de R$ 500,00. O
Corinthians entrou com efeito suspensivo e aguarda julgamento.
O ato causou mal-estar no futsal
paulista, pois o Corinthians demonstrou uma força que nenhum outro

Dirigente temeu por
agressão física

O próprio supervisor do
Corinthians, Laércio da Graça, não
concorda com a situação. “Luto
contra tudo o que não presta no futsal.
Mas naquele dia criou-se um clima
pesado, eu temi pelo o que pudesse
acontecer. Tinham mais de mil pessoas no ginásio. O Dionísio me avisou que o PC estaria expulso antes
de começar a partida. Acho que se
ele apitasse corria o risco dos dois
se agredirem. O Corinthians cercou
a quadra de seguranças pra que não
acontecesse nada de mais sério. Na
minha opinião o bom senso da Federação reinou”.
Laércio disse que nunca vetou
ninguém por escrito. “Não pedi o
veto e sim que ele fosse preservado. Nunca pedi veto por escrito”.
Mas garante que os árbitros têm independência pra apitar o Corinthians.
“Totalmente, tem que vir aqui e apitar com tranquilidade”.

O técnico PC orientando sua equipe na Liga

clube tem, apenas o craque Falcão.
No mesmo Paulista, Falcão contou com a arbitragem camarada. No
jogo do Santos contra o São Paulo/
Marília, na Arena Santos, dia 26 de
abril, Falcão vestiu a camisa nº 300,
alusiva aos gols que acabara de fazer pela seleção brasileira, o que não
é permitido pela regra. No segundo
tempo o técnico Ferretti o lançou
como goleiro-linha, com a camisa
12. O adversário reclamou e o árbitro pediu que ele trocasse de cami-

sa. Mas não aplicou a regra. O árbitro
Roberto
Paganini deveria
marcar tiro livre
indireto e dar cartão amarelo, o que
não o fez, prejudicando o São Paulo
e o próximo adversário do Santos, o
Santo Antônio da
Alegria (Saec),
pois o craque cumpriria suspensão.
Apesar da repercussão e mal-estar,
os profissionais do
meio estão com
receio de falar
abertamente por
medo de represália
da arbitragem ou

da Federação.
O árbitro Sérgio Dionísio não entrou no mérito, alegando que “o problema está sanado, vale o relatório
que entreguei à Federação”.
Um técnico experiente disse:
“Pelo que sei o Corinthians vetou o
árbitro. E quem o escalou ou não
sabia ou o colocou para testar a força do Corinthians. Acho que todos
que vão apitar jogos dos times de
camisa vão pressionados a não cometer falhas, pois a repercussão é

Federação pediu isenção aos árbitros
Preocupado com a situação da
arbitragem, o diretor de Árbitros da
Federação Paulista, Luis Carlos da
Silva, colocou as questões em reunião de diretoria e o presidente Ciro
reuniu os árbitros pra pedir isenção.
“Essa é nossa preocupação, que não
interfira na arbitragem. A reunião foi
pra deixar bem claro pra eles a posição da Federação, que não toleraria essas coisas, seja o PC, o Falcão
ou qualquer outro”, disse, completando: “o Falcão é um atleta como

outro qualquer. O árbitro foi repreendido por isso. Foi uma das principais reclamações do São Paulo, porque ele já tinha o amarelo.”
“Deixei claro que a presidência e
o Departamento de Árbitros gostariam que eles tratassem de maneira
igual todos os jogos, atletas e comissões técnicas”, disse Luis Carlos,
que joga para a personalidade de
cada árbitro a independência: “depende de cada árbitro. Espero que
isso não interfira na atuação deles”.

maior. A Federação é que deve ter
uma linha, ou todos podem vetar ou
ninguém. A Federação deveria ser
isenta, porém, nem sempre o é. Então, como a Federação perdeu há
muito tempo o que representa seu
papel de administrar com isenção,
os clubes que tem mais força junto
à mesma exercem seu poder”, disse.
Outro técnico crê na lisura. “Não
posso desconfiar que alguém esteja
fazendo algo errado. Não peço pra
vetar ninguém. Prefiro trabalhar, trei-

nar e achar que a arbitragem está
procurando acertar. Não acho que
essa pressão influencie no jogo”.
Um outro técnico ficou mais indignado. “É um absurdo, estão de
brincadeira. Ou os árbitros tomam
uma postura de peitar ou vai faltar
independência. O que fazem na
quadra (PC e Falcão) é difícil, intimidam mesmo, xingam e tudo o
mais. Eles não podem fazer o que
quiserem, não estão acima do mal
ou do bem. Fica difícil dar uma opinião porque é o Corinthians”, disse.

"Eles apitam o Corinthians acuados"
O presidente da Wimpro, Amaury
Braga, disse: "sempre veto árbitro e
consigo. Se ele estava vetado por escrito, beleza. Se foi por boca não tem
como tirar da escala”. Ao ser questionado sobre a independência da arbitragem em jogos do Corinthians, foi

enfático: “Ficam completamente
acuados, vão ter medo de veto e de
chegar e ser sacado do jogo. Eu gostaria de ter esse poder”, revelou e completou: “Se sou juiz ia pedir pra não
me escalar em jogo do Corinthians.
Não sei se os caras farão isso”.

Paulistão: 1ª fase entra na reta final
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Darnes, Ciro e Nivaldo Tonon

Bola Kagiva atinge
cinco mil chutes

A bola Kagiva de futsal, oficial
do futsal paulista, resistiu a 5
mil chutes de canhão (técnica
utilizada por fabricantes nos
testes de bola). A informação
foi transmitida pelo proprietário
da marca, Darnes Kagiva, que
desafia: “duvido que tenha
outra bola que resista a tantos
chutes”. A bola foi entregue ao
presidente da Federação
Paulista de Futsal, Dr. Ciro
Fontão de Souza, durante
cerimônia de premiação aos
destaques de 2010, em abril
deste ano e ficará exposta no
museu da entidade.

O Campeonato Paulista da divisão especial ainda está
engatinhando quanto aos classificados à segunda fase, apesar da primeira fase estar prevista para término no início de junho. Isso porque
ao mesmo tempo que alguns já fizeram 8 dos 15 jogos previstos, o
Santos só entrou em quadra três vezes e o Paulista de Jundiaí, cinco.
Pelo regulamento, os 16 clubes
disputam 12 vagas para a segunda
fase, quando os classificados serão
divididos em quatro grupos. Portanto, apenas quatro equipes não passarão de fase. Como a tabela é muito irregular em número de jogos, a
previsão fica complicada.
A situação mais crítica é a do Pulo
do Gato de Campinas, que em sete
jogos só conquistou dois pontos.
Outros clubes, como Fib/Bauru, têm

Bluval é bicampeão da Copa Zonalivre
A Bluval foi a grande sensação
da edição 2011 da Copa Zonalivre
de Futsal, que foi disputada no ginásio da Federação Paulista, de janeiro a março. Além de entrar na disputa ostentando o título de 2010, a

O Auditório da Câmara Municipal ficou plenamente lotado

Congresso discutiu as regras

Em parceria com Kagiva,
SportAção, Liga Paulista de Futsal,
vereador Toninho Paiva e Zonalivre
o Jornal do Futsal promoveu Congresso de Arbitragem, dia 22 de
março, no Salão Nobre da Câmara
Municipal de São Paulo, para discutir e orientar os salonistas sobre
as novas alterações nas regras, apli-

Simi encara adversário na vitória do Corinthians contra a Wimpro

menos pontos que o número de jogos.
Apesar do início comprometedor
para alguns, matematicamente todos os clubes podem passar de fase
e nenhum tem vaga assegurada à
etapa seguinte.
Após 57 jogos disputados, o
Paulista de Jundiaí é o único invicto.
São José e Santos só perderam uma
vez. 311 gols foram marcados, uma
média de 5,45 gols por partida. O
São José Futsal tem o melhor ataque (35 gols), enquanto o Fib de
Bauru a pior defesa (sofreu 43 gols).
As quatro piores campanhas, pela
média de pontos, em ordem crescente, são de Pulo do Gato, Fib/Bauru, Wimpro e Pindamonhangaba/
Sabesp empatado com Itapeva.
No dia 24/05 jogam Corinthians e
São Paulo, no Parque São Jorge.

cadas no Brasil a partir de março.
120 pessoas prestigiaram o evento, que teve como palestrantes o
melhor árbitro de futsal do mundo
em 2009, Michel Jean Bonnaud (árbitro Fifa) e Nilson César do Nascimento (árbitro CBFS), além de participação do árbitro José Esteves
Lopes Filho (Federação Paulista).

Bluval foi representada pelo São
José, equipe patrocinada pela Bluval
e que disputa a Liga Nacional.
Todos os jogos era um furor, com
os torcedores dando o favoritismo à
Bluval e apostando em quem poderia superar um adversário tão forte.
Na decisão diante do K’Tinguera,
no dia 27 de março, muitos torcedores anônimos foram ao ginásio da
Federação somente para ver o confronto e aproveitar para desfrutar de
um espetáculo de futsal que contava com uma equipe invicta na Liga
Nacional (então em disputa).
O placar de 3x2 pra Bluval demonstrou que em São Paulo a diferença entre uma equipe profissional
e uma amadora não é um abismo. A
Bluval administrou a partida com
classe e fez os gols que precisava
para bicampeonato, um feito exclusivo da Bluval, único bicampeão nos
nove anos de Copa Zonalivre.
Saiu do primeiro tempo com vitória parcial de 2 a 0, gols de
Ferruguem e Keké. Na etapa complementar, logo no início já marcou
o terceiro, com Pepita. A partir daí o
K’Tinguera subiu a marcação e foi
para o tudo ou nada encostando no
marcador, com gols de Miniqui e

Após conquista Bluval posa para foto que fica pra posteridade

Willian. A reação esfriou com a expulsão do Miniqui (juntamente com
Marcelinho Paulista). No fim do jogo
ainda levoou perigo.
“Tenho que agradecer ao São
José, sua diretoria, jogadores e ao
Teixeira e Nivaldo da SportAção.
Agora estamos na história com o
bicampeonato. No próximo ano vamos tentar o tri pra ficar com a posse definitiva do troféu”, disse Miro.
O sufoco na final se justifica. “Devido ao cansaço, viagens (chegou
no mesmo dia de um jogo da Liga)
do calendário e ao K’Tinguera que
dificultou. Parabéns a eles pelo trabalho”. Miro completou dizendo que
“pela qualidade do nosso time esperava mais facilidade”.
A Bluval, dirigida pelo Ivan Go-

mes, jogou com Pezão, Ferrugem,
Pepita, Evandro e Keké; Wagner,
Jé, Marcelinho, Vitão, Jojô, Veloso
e Guerra. Contou ainda com Frred
Madeira, Thiago Bissoni, Vandinho,
Careca e Max. Prep. Físico: Firma.
Aux.: Cuquinha. Fisioterapeuta: Dr.
Rodrigo. Supervisor: Thiago Friggi.
Diretor: Miro e Presidente: Roberto
Rocha Brandão (Montanha).
O K’Tinguera do treinador Gilson,
jogou coom Rodrigo, Keké, Daniel
Oreia, Fernando e Miniqui; Ninho,
Claudinho, Paulinho e Willian.
A arbitragem de Nilson Carlos do
Nascimento e Sidnei Pereira, com
Domingos Rodrigues na mesa.
A Copa Zonalivre é promovida
pela Top Graco, com apoio da
Zonalivre, loja esportiva.

Eliminatória para o Mundial será na Argentina

Venezuela é sede do Sul-americano feminino

A eliminatória para o Mundial Fifa Tailândia 2012 vai acontecer
na Argentina, em março ou abril do próximo ano. A decisão é da
Comissão de Futsal da Conmebol, que se reuniu em Assunção,
Paraguai, em 12 de abril. O Mundial será de 2 a 18 de novembro.

A Venezuela sediará o 4º Sul-americano de futsal feminino de
seleções em data e cidade a serem definidos. A 1ª edição da
competição foi em 2005, em Barueri (SP). Depois Guayaquil,
Equador e Campinas (SP). O Brasil é campeã de todas as edições.

Libertadores de futsal será no Paraguai

A Copa Libertadores da
gam em seus grupos, clasAmérica de Futsal – Zona Sul
sificando os dois primeiros
(Mercosul) – será disputada
para a semifinal, quando há
em Encarnación, no Paraguai,
o cruzamento olímpico ende 27 de maio a 1º de junho.
tre os grupos. Os vencedoCarlos Barbosa (RS) e
res disputam o título.
Umuarama (PR) representam
O Carlos Barbosa já gao Brasil na competição.
nhou a Mercosul por duas
A Zona Norte (Merconorte)
vezes: Uruguai (2002) e
será disputada em Equador (ou
Venezuela (2003). Nas
Colômbia), provavelmente em
duas ocasiões o clube
setembro. A Colômbia pediu
sagrando-se campeão da
para sediar a unificação do tíLibertadores da América.
tulo - confronto entre os camEm março a equipe gaúpeões do Mercosul e Mercocha foi vice-campeã do
norte -, quando é definido o Dirigentes do Paraguai anunciam o evento
Mundial Interclubes, dispucampeão da Libertadores, se ganhar Paranaense
(Paraguai).
O tado na Espanha, que foi campeã
o Merconorte. O Brasil se candida- Umuarama está no grupo A, com com o Inter Movistar.
tou para sediar a final em 2012.
Boca Juniors (Argentina), Old
O Carlos Barbosa está no grupo Cristhians (Uruguai) e Humaitá
B, com Kimberley (Argentina), Na- (Paraguai).
cional (Uruguai) e Atletico
Na primeira fase as equipes jo-

Santos lidera a Liga Futsal

O Santos/Cortiana disputa a Liga
Futsal pela primeira vez e lidera a
competição de forma invicta, fato
nunca antes na história da Liga verificado, a não ser na
primeira edição, em
1986, onde todos
eram estreantes.
Liderado pelo
craque Falcão, o Falcão lidera o Santos na Liga Futsal
Santos venceu 9 dos
10 jogos disputados, marcou 46 gols nem fora do G16 que passa de fase.
Porém, as piores campanhas são
(ataque mais positivo) e sofreu 21,
de Anápolis – GO (6,7% de aproveisomando 93% de aproveitamento.
O 2º colocado é o tetracampeão tamento), Macaé Sports – RJ
Carlos Barbosa, que soma 7 vitórias (18,5%), Concórdia – SC (33,3%),
em 10 jogos, aproveitamento de Colégio Londrinense – PR (27,3%)
73,3%. A também paulista Intelli de e Unisul – SC (27,3%).
Os paulistas estão no G16: Santos
Orlândia vem na sequência, com
61,1% de aproveitamento. Após 117 (1º), Intelli (3º), Corinthians/São
jogos, 623 gols marcados, média de Caetano (5º), São Paulo/Marília (9º),
5,32 gols por jogo, nenhum clube São José/Vale Sul Shopping (11º) e
está matematicamente classificado Suzano/Drummond (12º).

Tabela de jogos
27/05 - Sexta-feira
Humaitá
x
Old Cristhians
ACBF
x
Kimberley
Umuarama
x
Boca Juniors
A. Paranaense x
Nacional
28/05 - Sábado
Nacional
x
ACBF
Umuarama
x
Old Cristhians
A. Paranaense x
Kimberley
Humaitá
x
Boca Juniors
29/05 - Domingo
Boca Juniors x
Old Cristhians
Nacional
x
Kimberley
A.Paranaense x
ACBF
Humaitá
x
Umuarama
Semifinais - 31/05/11-Terça-feira
Jogo1 - 1º Grupo A x 2º Grupo B
Jogo2 - 1º Grupo B x 2º Grupo A
Finais - 01/06 – Quarta-feira
Perdedor Jogo1 x Perdedor Jogo2
Vencedor Jogo1 x Vencedor Jogo2
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Malwee é campeã da
Libertadores 2009
A Conmebol (Confederação Sulamericana de Futebol) declarou a
Malwee/Jaraguá do Sul campeã da
Libertadores da América de 2009,
em reunião da Comissão de Futsal
realizada em 12 de abril, em Assunção, no Paraguai.
A equipe catarinense, desativada
no fim de 2010, foi campeã do
Mercosul e decidiria o título da Libertadores contra o Bello Jaurubi,
de Medellín, Colômbia, campeão do
Merconorte. O jogo não foi realizado porque a equipe colombiana não
conseguiu data pra jogar no Brasil,
já que em 2010 a final seria no
Mercosul. Foi o sexto título de Libertadores da Malwee (04 a 09).

Xis é campeão da Copa CDM Congonhas

Com placar de 6 a 4 contra o Mil
Graus, o Xis de Osasco sagrou-se
campeão da 4ª Copa CDM
Congonhas. A decisão aconteceu dia
3/04, no ginásio CDM Congonhas,
sede dos jogos da copa, que começou em janeiro, com 32 equipes.
O Xis saiu na frente com gol de
Cafu de pênalti, aos 12m50s. Ampliou aos 13m10s, com Buiu. O Mil
Graus se recuperou no jogo e encostou, com gol do Caio, aos 20m16s
(a partida foi realizada em dois tempos de 25 minutos cada), terminando assim o primeiro tempo.
Na etapa complementar o Mil
Graus chegou ao empate, com Ângelo, aos 29m24s. 7 minutos depois
o Xis voltou a ficar na frente, com
dois gols seguidos do Boy.
Mas Caio Taboão marcou para o
Mil Graus, aos 38m48s, botando
fogo no jogo. Não foi o suficiente,
Cafu, aos 45m20s, voltou a marcar
para o Xis, ampliando novamente a
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O mais dinâmico e completo rankig de avaliação das equipes de futsal e futebol society.
Eficiente forma de classificação por pontos sem
caráter competitivo. Contate nossa central de
atendimento: (11) 2036- 9655 ou pelo site
www.batalha.com.br

Ranking Futsal 2010
1º Os Curupiras FS
164
2º Tecopy FS
154
3º Real Villa FS Belvedere 149
4º União Formosa
147
5º Mano a Mono
138
6º Deu Caimbra FS
130
7º Tapa Certo ZN FS
127
8º B N R Futsal
123
9º Fênix Cohab I
123
10º Canarinho Extra Vetera 255
Ranking Futebol Society
1º Só Nóis Bancaria Society 63
2º Madureira S.Miguel
57
3º Toco Imevoy FSociety
51
4º Esporte Leste FSociety
40
5º Meia Boca FSociety
28
*Atualizado em 12.05.11

O Xis de Osasco chegou ao título logo na primeira participação
ponto crucial na conquista. A gente
vantagem para dois gols: 5x3.
Não demorou mais que um minu- veio desacreditado e conseguiu ser
to e Luizão fez mais um pro Mil campeão. O nosso goleiro Fernando
Graus, aumentando as esperanças pegou cinco pênaltis na semifinal e
da equipe. Faltava pouco para o fim ajudou muito no título”, disse Boy.
O treinador Ciro do Mil Graus crido jogo, quando Tiaguinho definiu o
ticou a confiança excessiva da equitítulo do Xis, com gol aos 49m.
“Desde o começo a gente veio pe. “A gente teve excesso de confidesacreditado, por baixo na tabela, ança. Entrou muito no oba-oba, penclassificou para pegar o melhor co- sando que ia ganhar fácil. A gente
locado e veio no atropelo, sabendo igualou o jogo mas eles, em todo
que era a casa deles. Hoje prevale- momento ligados, foram superiores.
ceu a vontade de todo time”, disse o Parabéns pra eles”, reconheceu.
O ala Caio Taboão destacou os
treinador Serginho do Xis.
“A determinação de todos foi o erros do Mil Graus. “A gente errou

Mil Graus caiu em pé. No destaque Eduardo, Fabiano e Fernando

bastante. Ficou sempre atrás no placar e falhou muito na marcação.
Acho que os dois pênaltis não aconteceram, mas não justifica. É triste,
mas tem que aceitar o vice. Nossa
torcida merecia o título”, disse.
O goleiro Fernando do Xis recebeu troféu de menos vazado e
Eduardo (Juventude São Luiz), com
11 gols, é o artilheiro.
Feliz estava o responsável pela
copa. “Começamos brincando e virou coisa séria, com equipes de todas as regiões, que vêm com tudo. O
Xis é uma prova disso e acabou cam-

peão em cima do time da casa. Nossa intenção é ser o melhor campeonato da zona sul”, disse Fabiano.
Comandado pelos treinadores
Serginho e André, o Xis jogou com
Fernando, Boy, Wiliam, Tiaguinho
e Buiu; Giva, Cidão, Cacá, Rafinha,
Caio e Cafu. O Mil Graus, comandado por Ciro, com Lucas, Ângelo,
Caio, David e Luzão; Rafinha, Dani,
Caio Taboão, Adnré, Nenê, Pelé, Du
Pivô e Dedé. A arbitragem de José
Esteves Lopes Filho e Claudemir
Thomaz Luciano, com Ricardo
Bragov na mesa.

Tradição é campeão da VI Super Batalha
Com placar de 9 x 5 o Tradição
da Freguesia do Ó conquistou em
cima do Equipikada/Viracopos o título da VI Copa Super Batalha de
Futsal, com equipes de fins de semana. Os números finais são a
soma dos resultados dos quadros A
e B. A decisão aconteceu no ginásio
da Federação Paulista, dia 26/02.
O quadro B do Tradição fez o resultado do título. Aplicou goleada por
6 a 2 em cima do Equipikada/
Viracopos, gols de Rafael Silva (2),
Everton (2) e Cris (2). Tiago fez os
dois gols do Equipikada.
Com placar adverso e com significativa diferença de gols (4) para
tirar, o time A do Viracopos entrou
em quadra com uma missão quase
impossível, a de conquistar o título.
Precisava vencer o jogo por pelo
menos 5 gols de diferença.
Porém o adversário era de qualidade e o jogo foi extremamente equilibrado. Começando o jogo com placar favorável em quatro gols, o Tradição sempre ficou a frente. Mas

Equipikada/Viracopos é vice

O Tradição da Freguesia do Ó, quadros A e B, comemora o título

permitiu o empate por três vezes.
Cazuza (2) e Morcego marcaram
os gols do Tradição, enquanto
Jefinho e Ícaro (2) descontaram
para o Viracopos.
Na premiação individual, também
prevaleceu o Tradição da Freguesia do Ó, que ficou com o troféu de
goleiro menos vazado, com
Fernando e Chinês, e o craque da
competição: o ala Cazuza. O artilheiro é Ademir (Torino) e Michel

(Tô a Toa), 13 gols.
Na fase semifinal da Super Batalha o Tradição da Freguesia do Ó
passou pelo Primus IGV por 11 x 8
(7x0 B e 4x8 A). Já o Equipikada/
Viracopos superou o Tô a Toa de
Guarulhos por 8 a 6 (5x5 B e 3x1 A).
A Copa Super Batalha, fins de
semana, teve início em agosto de
2010, com 16 clubes. Após se enfrentarem, os quatro melhores, por
pontos, disputaram as semifinais.

Cazuza (c.) é o craque da Copa

Goleiros do Tradição premiados

Vem Com 10 campeão Andorinha Hiper Center

Surgindo como novidade no extra-oficial paulista, o Vem Com 10
de Osasco sagrou-se campeão da
Copa Andorinha Hiper Center ao
vencer a final contra o Bacana’s pelo
placar apertado de 2 x 1. A decisão
aconteceu no dia 27 de março, no
ginásio do Lausanne Paulista.
O jogo foi bastante equilibrado e
decidido nos detalhes. O primeiro
tempo terminou igual, com um gol
para cada lado. Boy abriu o placar
para o Vem Com 10 logo aos 40 segundos de jogo. O fixo Juninho fez o
gol de empate do Bacana’s, aos
8m20s.
A partida seguiu assim, com equilíbrio de ações e boas oportunidades de gol criadas, até que Léo fez
o gol do título do Vem Com 10, aos
17m0s do segundo tempo.
“Foi bom pra gente. A equipe veio
num campeonato excelente. Com a
conclusão do título, ficamos muito
felizes”, filosofou o jogador
osasquense.
Além de fazer o gol do título, Léo
foi o destaque da competição. “Graças à Deus fui campeão. Fico feliz
de ter feito um gol na final e ser o
destaque do jogo”, disse.
O goleiro Dindinho, escolhido o
melhor da posição entre todos os
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5ª Copa da Amizade
da JVE 2011

Valfredo e Lelé do Bacana's

O Vem Com 10 de Osasco comemora título inédito da Andorinha

Edu, Léo e Dindinho, destaques

concorrentes, estava emocionado.
“Representa uma vitória pra mim,
uma conquista. Eu já estava desanimado e graças a minha namorada
Marisa, que me deu muita força,
agora, aos 40 anos, ganho esse título”, enaltece. Para o goleiro a final
aconteceu no jogo anterior. “O jogo
chave foi na semifinal (venceu o
Cachaça por 3x2). Quem ganhasse
ficaria com o título, foi jogo pau-apau”, disse.
O treinador Lelé do Bacana’s lamenta os gols perdidos. “Tivemos

ficou a cargo de José Esteves Lopes
Filho e Eric Fernando Bonifácio,
com Ricardo Bragov na mesa.
Na fase semifinal o Bacana’s venceu o União do Peri nos pênaltis,
após empate em 1 gol. O Vem Com
10 superou o Cachaça por 3 a 2.
Essa foi a oitava edição da Copa
Andorinha Hiper Center, que é organizada pela JVE Eventos Esportivos, dos empresários Valfredo e
José. Todos os jogos da competição,
que teve 16 equipes, foram disputados no ginásio do Lausanne Paulista.

mais posse de bola, mas perdemos
muitos gols e tomamos o gol de contra-ataque. Sabia que não podia deixar chegar que seria difícil reverter”, disse.
O Vem Com 10 do treinador
Marquinhos formou com Dindinho,
Taide, Willian, Boy e André; Giva,
Tomaz, Léo, Rodrigo, Marquinho e
Adriano.
O Bacana’s jogou com Fernando,
Danilo, KLB, Juninho e Du; Juninho,
Jefão, Mussum, Tal e Morcego. A
arbitragem da Liga Paulista de Futsal

Estão abertas inscrições pra
5ª edição da Copa da Amizade,
que será disputada no ginásio
do Lausanne Paulista, a partir
de julho. A primeira fase será
em eliminatória dupla. A partir
da segunda fase os jogos são
eliminatórios. O campeão leva
R$ 1 mil e o vice, R$ 500, além
de troféu e medalhas.
Informações e inscrições:
Valfredo – 2258-8197 e 92785068 – www.jvee.com.br;
jvee@jvee.com.br.

Liga Feminina está
nas quartas de final
A Liga Futsal Feminina
definiu os classificados as
quartas de final, após primeira
fase disputada em Santa
Catarina, com 12 clubes.
Os paulistas Jaguaré/
Palmeiras/Barueri e
Pindamonhangaba/Sabesp
classificaram e se enfrentam
(1º jogo em 14/05 e 2º jg em
21/05). Os outros três paulistas
não passaram da primeira
fase: Associação Sabesp/São
Caetano, Estrela de Guarulhos
e Kurdana/Cotia.

Topa Tudo: uma lenda viva do extra-oficial paulista

Já se passaram 3 anos e meio e
muita gente ainda espera pelo Topa
Tudo no extra-oficial paulista. Mas
a equipe parou mesmo, garante seu
fundador e proprietário Damião
Marques.
O Topa Tudo foi fundado em 1987
e fez seu último jogo no dia 28 de
novembro de 2007, foram vinte anos
de intensa atividade, com muitos títulos conquistados.
“Quando tomo uma decisão é
bastante pensada e com critérios.
Levei dois anos maturando e avisando que pararia. Então, não tem
volta”, garante Damião, que quase
todo fim de semana está nas quadras acompanhando jogos do extraoficial e periodicamente se reúne
com amigos que formaram a família Topa Tudo durante anos.

“Agradeço muito ao Ferreira, que
me ajudou nos últimos 10 anos de
Topa Tudo, aos outros que me ajudaram, como o Índio (treinador) e o
Toni, também. Hoje sou amigo de
pessoas que tocam times, como o
Daniel do Fênix e o Daniel do
Viracopos, e sempre que posso
acompanho jogos deles”, disse
Damião.
JF- Porque parou?
Damião- Já estava cansado, não
via motivo para continuar. Quando
você não tem ninguém ao lado pra
ajudar, colaborar, resolver os problemas fica difícil. Não foi financeiro, parei na hora certa e quando
pude parar.
JF- Comparando com um atleta
profissional, que para pelo desgaste
da rotina de treinos?

Damião- Foi
Eu não pagava
desgaste com
jogador, os carelação ao temras iam por
po, toda quaramizade. Em
ta-feira tinha
campeonato
que ficar disera programaponível para o
do, todo mundo
time, ajeitar
ganhava algufardamento,
ma coisa.
lanche pro pesJF- Qual foi
soal. Aquilo foi
sua maior aleme desgastangria com o Topa
do e avisei que
Tudo?
ia parar. Parei
Damião- Esno dia 28 de Damião com camisa que mais gosta tar com meus
novembro e no
amigos, ter tidia 5 de dezembro fiz um churrasco mes bons, bons adversários, o pescom os amigos. Então paro legal, soal que vestia a minha camisa por
com minhas pernas. Se tivesse al- amizade.
guém pra ajudar, não financeiraJF- Quais são melhores amigos?
mente, mas pessoal, eu continuaria.
Damião- Não tenho um grupo pe-

queno de amigos. É muita gente, se
eu citar alguns vou esquecer outros
e não posso fazer isso. O pessoal
me respeitava e isso é muito legal.
JF- Já são quase quatro anos, os
amigos continuam presentes?
Damião- Tenho contato direto
com todos eles. Mesmo os que estão jogando fora. De vez em quando a gente marca uma pizza, um
churrasco. Isso tem que ter.
Fui muito feliz em tudo. Gostei
muito do time, nunca desfiz de ninguém e sempre respeitei todo mundo, ganhando ou perdendo. Esse
conhecimento com os amigos foi
muito importante pra mim. Pro meu
time, que soube respeitar os adversários, tanto na minha quadra como
fora, fumei meu charuto, que era de
lei, e tudo bem.
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