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Torcida comemora com seus altetas

Torcedores e atletas comemoram título

Brasil é campeão da Copa América
PASIONFUTSAL-COM-AR

Venceu a Argentina
na final, em Buenos
Aires, por 5 a 2. Neto
foi eleito o melhor
jogador da compa;
Djony, o melhor
goleiro e Valdin, o
artilheiro. O Brasil
ainda ganhou o troféu
Fair Play.
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Brasileiros comemoram o 19º título da Copa América, em plena Buenos Aires, na Argentina
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do Paulista Juvenil

São Paulo e Santos se enfrentam na semi
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Copa América de Clubes
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OPINIÃO

Sim, nós podemos!
Com 50% dos participantes das quartas de final da Liga
Futsal. Com uma equipe já garantida na fase semifinal. Com
a base do último campeão da Liga e de mais outras quatro
edições da competição, base essa maior ganhadora de
títulos da história do futsal brasileiro. Contando com o atual
técnico campeão do mundo de seleções, em 2008 com a
seleção brasileira, em quadras paulistas. Tendo ainda em
suas fileiras o maior astro do futsal mundial.
São motivos pra lá de otimistas para alimentar o sonho de
finalmente levar os paulistas ao título da Liga Futsal, grande
tabu para o Estado que mais cria jogadores para o futsal do
Brasil e do mundo. Sim, nós podemos!
Desde 1996, quando foi criada a Liga Futsal, os paulistas
tentam, mas não conseguem. O Esporte Clube Banespa/
Phercani foi o que mais próximo chegou, em 1997, quando
perdeu o título no Mineirinho do Atlético totalmente lotado.
Atlético/Pax que contava com quase todos jogadores
formados no futsal paulista, inclusive seu técnico Miltinho e o
atual melhor do mundo, Falcão, que hoje veste a camisa do
Santos.
Outros tentaram, mas não passaram da semifinal, como o
Palmeiras/Phercani, ADC GM, Intelli de Orlândia e Corinthians/
São Caetano, este no ano passado.
Se em 2010 o Corinthians/São Caetano despontou como a
maior promessa para enfim os paulistas triunfarem na Liga,
neste ano são muitos motivos que deixam ainda mais
otimistas os salonistas de Sampa.
O Santos é o maior favorito entre os quatro paulistas nas
quartas de final da Liga, já que conta com Falcão, o melhor do
mundo, e a base do último campeão e do maior ganhador de
títulos da história do futsal brasileiro, a Malwee/Jaraguá do
Sul.
O Corinthians/São Caetano é outro que tem tudo pra buscar
o título máximo, já que conta com o técnico PC de Oliveira,
campeão do mundo com o Brasil em 2008, bem como com
craques como Simi, Paulinho Japonês, Danilo Baron, Júlio
César Alemão (campeão do último Grand Prix pela Espanha)
e tantos outros.
Tem ainda a tradicional Intelli de Orlândia, com grandes
investimentos e elenco que mescla juventude com
experiência e pode chegar longe.
Pra fechar, o time do Vale do Paraíba, São José, que é a
grande sensação da segunda fase da Liga Futsal, fazendo
uma campanha estupenda e deixando para trás a própria
Intelli, com quem rivalizou nessa fase.
Ajuda ainda o fato de que dois paulistas se cruzam nas
quartas de final, o que fatalmente coloca um na semifinal:
Corinthians/São Caetano e São José se enfrentam e só um
passa. Os dois estão otimistas. Mas poderemos ter, numa
projeção bastante otimista, três paulistas na semifinal, o que
garantiria um na grande decisão.
Sim, nós podemos! Mas uma coisa é certa: não será fácil.
Os adversários não podem ser desprezados, principalmente
o Carlos Barbosa, um dos maiores ganhadores de títulos do
futsal brasileiro.

Paulista-Mirim está começando
O Paulista-Mirim Futsal Cup,
competição da Liga Paulista de
Futsal, sob promoção do Jornal do
Futsal, começa no sábado 24 de setembro com participação de 26 equipes, nas categorias sub-08 ao sub15, representando seis entidades: AE
Tejusa de Indaiatuba, Fundação/NS
Inaladores, Lausanne Paulista, Grêmio Filsan, Colégio Dourado e Toca
da Onça.
As equipes foram grupo único e
jogam entre si em dois turnos. Os
dois primeiros colocados, em cada
categoria, disputarão o título da série ouro, enquanto os 3º e 4º colocados disputam o título da série prata.
Os 5º e 6º colocados disputarão o
título da série bronze.
Outra inovação nesta edição é que
as finais vão ocorrer no ginásio da
AE Tejusa, em Indaiatuba, Interior
paulista, situado a 95 quilômetros da
Capital.
Fundação/NS Inaladores e Colégio Dourado fazem o duelo de abertura do Paulista-Mirim Futsal Cup,
sábado, 24/09, a partir das 15h30,
no ginásio do CRE Fundação, em
São Caetano do Sul (SP).
Completam a rodada: Lausanne
Paulista x Fundação (domingo, 25,
às 8h, no Lausanne Paulista F.C) e
Grêmio Filsan x Colégio Dourado
(domingo, 25, às 14h30, no
Tremembé). Tejusa e Toca da Onça
completarão a rodada no feriado de
12 de outubro.
Para o técnico Marco Antônio
Cardoso, o Marquinho, o Fundação/
NS Inaladores está preparado para
subir no lugar mais alto do pódio.
“Vai ser um campeonato muito difícil, mas pretendo colocar todas as
minhas categorias nas finais da
ouro”, disse.
Robson Ribeiro revela que o mirim e o infantil do Colégio Dourado
estão em condições de irem longe

O técnico Magoo (Lausanne) premia atleta do Fundação em 2011

no Paulista-Mirim: “Essas categorias vem treinando a mais tempo e,
por isso, devem se sair bem. Pretendo chegar entre os quatro primeiros. No sub-11, tenho meninos do
sub-09, vamos jogar mais para pegar experiência”, relata.
José Afonso Ferreira, do Grêmio
Filsan, destaca que sua equipe está
mais encorpada: “Com exceção do
mamadeira, acredito que o rendimento das outras categorias vai ser
bom neste segundo semestre e que
a gente vai disputar títulos na ouro”,
prevê.
Douglas Assad, do Toca da Onça,
quer fazer bonito com o seu sub-11:
“Vamos brigar pelo título no prémirim. As outras categorias sofreram reformulação em relação ao
semestre passado (quando jogou
como Garden Ball) e só com o decorrer do campeonato vamos saber
onde poderemos chegar”, avalia.
Para o Lausanne Paulista, que disputa paralelamente o Estadual Prata e, portanto, não poderá contar com
seus principais jogadores num primeiro momento, a equipe da zona

Minas TC é campeão do Metropolitano mineiro
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A V&M/Minas conquistou o
octacampeonato metropolitano mineiro ao vencer Congonhas, na Arena Vivo, por 5 a 2, pelo terceiro turno da competição. O time
minastenista venceu os dois primeiros turnos da competição e com apenas um empate garantiria o título.
Com o resultado, o Minas termi-

utrição Clínica
Dra. Márcia Munuera

 3731-5567
7743-6670

nou a competição de forma invicta,
com nove vitórias. Caio (2), Nando
e Rangel (2) marcaram os gols da
equipe minastenista e Rafael da Silva e Guilherme descontaram para o
time do interior do estado.
O técnico Rodrigo Pedrigão avaliou
a
participação
da
equipe
minastenista no Metropolitano.
“Essa foi uma competição importantíssima, que serviu de preparação para o Campeonato Estadual,
que começa em outubro, e para a
Taça Brasil, que acontece nos dias
14 a 21 de novembro. Ganhamos a
partida de hoje, no segundo tempo.
Nosso esquema tático funcionou

bem e conseguimos sair com o resultado positivo, conquistando este
título inédito, na história do futsal
mineiro”.
V&M/Minas: Gui, Caio, Nando,
Duda,
Rangel.
Entraram:
Fernandinho (cartão vermelho),
Jotinha (cartão vermelho) e
Dajelson. Técnico: Rodrigo Perdigão. Congonhas: James, Rafael da
Silva, Kirk, Eurico (cartão vermelho) e Guilherme (cartão vermelho).
Entraram: Patrício, Rafael Mendes
(cartão amarelo) e Malconhn Técnico: Luiz Fernando Assis
Correa. Arbitragem de Alexandre
Pinheiro e Henrique Teixeira.

norte pretende assimilar a competição: “O Futsal Cup se tornou muito
forte e, como estamos disputando
também o Estadual Prata, vamos ter
que montar novamente as bases. É
um trabalho de paciência, do jeito
que a gente gosta disso”, esclarece
Benedito Francisco da Silva, o Benê.
A Tejusa de Indaiatuba está otimista, principalmente por ter conquistado o direito de sediar as finais
deste ano. O treinador Marcelo
Carlos explica: “Nossa expectativa
é enorme. Depois que começamos
a disputar o Futsal Cup melhoramos
o nosso nível técnico e começamos
a divulgar de novo a nossa equipe.
É uma competição difícil. Desta vez
não vai ter semifinal, então vamos
tentar fazer os pontos em casa pra
chegar nas finais. Com a final em
casa vamos tentar conquistar o máximo de títulos possíveis”.
A competição em 2010
No ano passado, o maior vencedor do Paulista-Mirim Futsal Cup foi
o Fundação/NS Inaladores. O representante do ABC ficou com o título
da série ouro em cinco das seis categorias em disputa: sub-08, sub-09,
sub-11, sub-13 e sub-17.
O Lausanne Paulista, além do título da ouro no sub-15, foi campeão
da prata em outras três categorias;
sub-08, sub-09 e sub-13. Outros
campeões da prata foram o Grêmio
Filsan (sub-11) e a Tejusa (sub-15).
Nas decisões da bronze os vencedores foram: Grêmio Filsan (sub09 e sub-13) e Colégio Dourado (sub11).
Já no primeiro semestre deste ano
a AE Tejusa de Indaiatuba conquistou três títulos da série ouro do Futsal
Cup-Mirim: sub-17, sub-15 e sub09. O Lausanne venceu o sub-11, o
Fundação/NS Inaladores levantou o
título no sub-13 e o Curuçá Futsal
ficou com o título do sub-08.

Paraguai não paga e Ferretti se afasta
O técnico Ferretti, recentemente contratado pelo
Paraguai, não recebeu e ficou fora da Copa
América. "Não fui. Eles ficaram de me pagar uma
certa quantia por ocasião do amistoso contr o

Brasil e não me pagaram. Tem que ver o que eles
querem. O trabalho está planejado, está na mão
deles. Já não cumpriram o acordo que fizeram
comigo, eles tem que se organizar. Vamos ver se
para o Grand Prix a gente se organiza."
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O sorteio das chaves do Grand
Prix de Futsal, mais importante competição do salonismo depois da Copa
do Mundo, será dia 4 de outubro,
em Manaus, que sedia a competição de 16 a 23 de outubro, com 16
seleções representando quatro continentes.
As seleções formarão grupos com
quatro participantes, onde jogarão
entre si, em seus grupos, classificando os dois melhores as quartas
de final, que será em sistema eliminatório, seguindo assim até a final.
Estão confirmadas as seguintes
seleções:
Estados
Unidos,
Guatemala
e
Costa
Rica
(Concacaf), Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai (Conmebol),
Rússia, Hungria, Bélgica, Holanda
e República Tcheca (Uefa), Irã
(AFC) e Zâmbia, Moçambique e
Angola (CAF).
A Baixa nesta edição do Grand
Prix é a Espanha, atual campeã.
O vice-presidente administrativo
da CBFS e responsável pelo Grand

BETO COSTA/CBFS

Grand Prix: sorteio das chaves no dia 4 de outubro
visão é que dia 02/10 já tenhamos
nossa equipe em Manaus.
JF- A data será mesmo de 16 a 23
de outubro?
Hideraldo- Sim, a data será esta
mesmo. O Sorteio das Chaves será
dia 04/10.
JF- A Espanha alegou o que para
não participar nesta edição?
Hideraldo- Foi uma opção deles
não participar este ano. Alegaram
que o calendário não permitia a vinda da seleção espanhola neste ano.
JF- Na sua opinião, fica um vácuo com a não participação dos espanhóis?
Hideraldo- A participação da
Espanha é muito importante em
qualquer competição de futsal, pois
é uma das principais equipes do
mundo. Mas o evento contará com
Hideraldo Martins (dir.) em premiação da Liga Futsal em 2010

Prix, Hideraldo Jorge Martins, concedeu entrevista exclusiva ao Jornal do Futsal. Leia a seguir:
JF- Está tudo pronto para o Grand

Prix?
Hideraldo- Sim, está tudo pronto.
Estamos finalizando os últimos detalhes da logística do evento. A pre-

A Associação Carlos Barbosa de
Futsal (ACBF) disputa o título da
Copa América Fifa de Futsal, na
Venezuela, exatamente na cidade
La Guairá, contra o time local La
Riviera Vargas, campeão da Copa
Libertadores da América – zona
norte. O gaúcho ACBF é campeão
da Libertadores zona sul. O vencedor do duelo ganhará o direito de
disputar o Mundial Interclubes do
próximo ano.
A disputa será em melhor de três
jogos, dias 23, 24 e 25 de setembro.
Porém, se uma das equipes vencer
os dois primeiros jogos, será o campeão, sem necessidade da terceira
partida.
Os jogos acontecem na
Venezuela em virtude de um rodízio de mando da Conmebol. Em
2010 a final seria no Brasil, mas o
adversário da Malwee/Jaraguá do
Sul, o Bello Jaurubi, de Medellín,
Colômbia, não conseguiu vir e a
Malwee foi nomeada campeã pela
Conmebol. A ACBF é bicampeã da
Copa América de Futsal, conquistada nos anos de 2002 e 2003.
A rádio Estação FM (FM 89,5),
de Carlos Barbosa, fará a transmissão ao vivo do jogos para o Brasil. O

BETO COSTA/CBFS

ACBF decide Copa América na Venezuela

Rodrigo (ACBF) encara Léo (Corinthians) pela Liga Futsal

link para ouvir a transmissão dos
jogos pela internet, está disponível
no site da ACBF, na seção
Multimídia. O horário dos jogos ainda não foi definido pela organização local da disputa.

Copa América de Clubes de Futsal
ACBF x La Riviera Vargas
Data- 23, 24 e 25/09/2011
Local- Ginásio Polideportivo Jose
Maria Vargas, La Guaira –
Venezuela

outras seleções de ponta, como
Rússia, Portugal, Irã ... além do Brasil.
JF- A organização seguirá o padrão adotado em Goiás?
Hideraldo- Sim, seguirá o mesmo padrão.
JF- A ideia de transformar o Grand
Prix em Liga Mundial, como está?
Hideraldo- A idéia é esta, mas
depende da aprovação da FIFA.
Estamos trabalhando para que isto
aconteça no futuro próximo.
JF- Nenhum outro país se interessou em organizar o evento?
Hideraldo- Sim, alguns países já
manifestaram interesse em organizar o evento. Fizeram contato conosco para solicitar informações técnicas/operacionais e financeiras para apreciação de suas Federações.

Surpresa no Paulista: AABB elimina o Corinthians

O Campeonato Paulista da divisão especial chegou as semifinais
com surpresas interessantes. A
AABB/Mapfre classificou em cima
do Corinthians/São Caetano e vai
encarar a Intelli de Orlândia. Já o
São José Futsal, sensação paulista
na segunda fase da Liga Futsal, caiu
diante do São Paulo/Marília, que vai
encarar o favorito Santos FC.
AABB e Intelli abrem as semifinais no dia 4 de outubro, no ginásio
da AABB, em São Paulo. O jogo da
volta está marcado para dia 15 de
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Metropolitano
juvenil tem 14 clubes

Os 14 clubes inscritos no
Campeonato Metropolitano
paulista na categoria juvenil
estão divididos em dois
grupos: A- Corinthians/São
Caetano, Indaiatuba, Barueri,
Franco da Rocha, Paulista,
Sesi e Mogiano/São Paulo; BSuzano, Santos, Asa, Mesc,
AABB, São José e Palmeiras

Algoz do Timão

Nas quartas de final a AABB eliminou
o Corinthians/São Caetano na
prorrogação. Venceu em casa por 5 a 2 e perdeu no Parque São
Jorge por 4 a 1. Na prorrogação o Timão jogava pelo empate,
mas começou na frente. A AABB colocou Martin de goleiro-linha,
empatou e virou o marcador. No fim do jogo fez mais um gol por
cobertura e garantiu vaga.
A Intelli passou pelo Paulista de Jundiaí na prorrogação, com
vitória por 1 a 0. Perdeu em São Paulo, no ginásio da
Federanção, por 2 a 1, e venceu em Orlândia, por 3 a 1.
O São Paulo/Marília eliminou o São José em casa, com vitória
por 2 a 1, após empate no primeiro confronto, no Vale do
Paraíba, por dois gols.
O Santos FC começou as quartas de final perdendo para o
Suzano, em casa, em por 3 a 2. Venceu o jogo seguinte por 3 a 1
e a prorrogação por 3 a 0.

O técnico Kazu orienta a AABB na vitória contra o Corinthians

outubro, em Orlândia.
Santos e São Paulo/Marília fazem
o primeiro confronto dia 8 de outubro, em Santos. A volta, em Marília,
será dia 11 de outubro.
O mandante do segundo confronto tem a melhor campanha e por isso,
se vencer um jogo e perder outro ou
se empatar os dois jogos, poderá jogar pelo empate na prorrogação.
Uma vitória e um empate ou duas
vitórias garantem a equipe na final

do Paulistão.
Os clubes estão otimistas. O técnico Fernando Coelho Ferretti do
Santos, reconhece o poderio do São
Paulo/Marília. “O São Paulo tem
uma equipe jovem, fez boa campanha no Estadual e chegou eliminando o São José, o que lhe dá um
handicap grande. Vejo essa semifinal com muito equilíbrio. A gente
fica meio que na obrigação de ganhar o jogo de ida pra tentar resol-

Metropolitano da divisão especial já começou

O Campeonato Metropolitano da
divisão especial do futsal paulista já
está em andamento. O Santos abriu
a competição vencendo o Mesc/São
Bernardo, em casa, por 2 a 1, no dia
21 de setembro. Suzano e Sabesp/
Pindamonhangaba fizeram o outro
jogo, num empate em dois gols, em
Suzano, dia 22.
O Metropolitano conta com dez
clubes, divididos em dois grupos: ASantos, AABB, São José, Mesc/São
Bernardo e Wimpro de Guarulhos;
B- Corinthians/São Caetano,
Suzano, Sabesp/Pinda, TCP/Novo
Desporto Universitário e Pulo do
Gato de Campinas.
Na primeira fase as equipes se
enfrentam dentro do grupo em dois
turnos. Os dois melhores colocados
classificarão às semifinais. Nessa
etapa, a disputa será em dois jogos.
Os vencedores disputarão o título,

O técnico Ferretti (dir.) orienta o Santos contra o Mesc

também em melhor de dois jogos.
A competição está começando
aos poucos, já que o Paulista ainda
não terminou. O Corinthians estrea-

ria dia 21, contra o TCP/Novo Desporto, mas pediu transferência de
data para se preparar para os jogos
das quartas de final da Liga Futsal.

ver lá. É fundamental ganhar o primeiro jogo em casa”, disse.
Já o técnico Flávio Cavalcante,
que assumiu o Tricolor em meio à
competição, sabe do favoritismo do
adversário, mas se espelha no feito
da AABB, que eliminou o
Corinthians/São Caetano. “Acho que
não é transferência de responsabilidade, mas o favoritismo é todo deles. Só que há possibilidade de eliminar um time forte como o Santos.
Isso já aconteceu com a AABB contra o Corinthians/São Caetano. O
primeiro jogo é bastante importante, não dá pra pensar só no jogo de
volta, em casa. A gente tem vantagem em dois resultados, o Santos
pode virar a vantagem se vencer,
então vamos tentar um bom resultado lá também”.
Flávio está preocupado com todo
elenco santista. “A preocupação é
com o time inteiro, que é a base da
seleção brasileira. Eles fazem as
trocas e as vezes o time até melhora, esse é o maior desafio para nosso time”, disse.
No outro confronto a Intelli de
Orlândia se sente na obrigação de
vencer, já que o clube tem maior
investimento que o adversário. “O
pessoal às vezes acredita que a
AABB é um franco atirador, mas
acho que a gente vai ter muita dificuldade. Eles têm jogadores experientes, vão jogar na casa deles, que
é um ginásio menor. Acho que a
obrigação é nossa. Temos que ter
respeito e saber que vamos encontrar dificuldades. Todos os jogos que

fizemos com eles em 2010 e 2011
não conseguimos vencer, no máximo empatamos. Entendo que é uma
obrigação nossa, se escapar esse título vai ser um castigo grande, até
pelo investimento que a Intelli faz.
Tem que fazer valer o fator quadra”,
disse o técnico Aparecido Donizete
Silva, o Cidão.
O técnico Flávio Nagazime, o
Kazu, da AABB/Mapfre, atribui o
favoritismo ao adversário, mas acredita em nova surpresa. “Os times
da Liga sempre são favoritos. É um
jogo difícil, mas a gente vem trabalhando e acreditando. Apesar das
dificuldades a gente nunca desistiu,
esperança a gente tem, mas com
muito trabalho. Tem condições de
fazer um bom jogo e buscar o resultado no primeiro jogo”.
Apesar da semifinal ser em dois
jogos, Kazu só está pensando no
primeiro confronto. “As vezes as
equipes grandes conseguem visualizar uma coisa mais a médio e longo
prazo, apesar de dois jogos ser tiro
curto, mas a gente tem que jogar
acima do nosso limite e não pode
pensar no segundo jogo e sim fazer
o resultado no primeiro. Cada jogo
pra nós é muito importante, sabe que
o adversário tem um nível acima do
nosso. Vai tentar fazer um resultado
positivo. Se não der certo, no fim do
jogo a gente toma uma decisão de
momento. O segundo jogo não dá
pra ficar programando. A gente respeita todos os adversários mas precisa se doar e dar o máximo em cada
jogo”, afirmou.

“Cascavel só perdeu em casa pra nós, depois
não perdeu mais. A gente tem de vencer em casa
pra no mínimo jogar a prorrogação”

“Acho bastante democrático os clubes poderem
participar da escala de arbitragem. Ninguém quer
ser beneficiado, muito menos ser prejudicado”

Ferretti, técnico do Santos FC, sobre seu adversário nas quartas de final
da Liga Futsal

Laércio da Graça, supervisor do Corinthians/São Caetano falando sobre
escolha dos árbitros para as quartas de final da Liga Futsal
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Entre os quatro paulistas que disputam as quartas de final da Liga
Futsal um necessariamente estará
na semifinal: Corinthians/São Caetano ou São José. Isso porquê esses
dois clubes se enfrentam nas quartas e o vencedor estará na semi.
Os paulistas Intelli de Orlândia e
Santos enfrentam adversários de
outros estados, respectivamente,
ACBF (RS) e Cascavel (PR), e podem ou não chegar à semifinal.
O primeiro confronto dessa fase
será entre Florianópolis Futsal (SC),
segundo da chave D, e Copagril/
Faville (PR), primeiro da A, que
duelam no dia 24 de setembro, às
15h30, no ginásio do IEE, na capital
catarinense. O segundo jogo será no
dia 3 de outubro, às 19 horas, no ginásio Ney Braga, em Marechal
Cândido Rondon (PR).
O segundo confronto vai envolver os paulistas Corinthians/ São
Caetano, segundo colocado da chave B, e São José/Vale Sul Shopping,
primeiro no grupo C, que se enfrentam no dia 26, às 19 horas, no ginásio do Parque São Jorge. O jogo da
volta será no dia 2 de outubro, às
12h30, no ginásio do Tênis Clube,
em São José dos Campos (SP).
O terceiro duelo reunirá o Santos,
segundo colocado na chave A, e o
Cascavel (PR), primeiro na D, que
se encontram no dia 28 de setembro, às 19 horas, na Arena Santos,
no litoral paulista. A volta será no
dia 4 de outubro, às 19h30, no ginásio Francisco Odilon Reinhardt, em
Cascavel (PR).
Por fim, no dia 1º de outubro, às
15h30, a Intelli, segunda colocada
no grupo C, recebe o Carlos Barbosa (RS), primeiro do B, no ginásio
Maurício Leite Morais, em
Orlândia, interior de São Paulo. O
jogo da volta será no dia 10 de outubro, às 19 horas, no Centro Municipal de Eventos, no interior do Rio

BETO COSTA/CBFS

Quatro paulistas buscam o título da Liga Futsal
Ferretti quer vitória
em Santos

O técnico Fernando Coelho
Ferretti do Santos FC está
apostando em sua equipe nas
quartas de final da Liga Futsal, apesar das dificuldades que
entende que encontrará contra o Cascavel do Paraná.
“Cascavel fez uma campanha muito regular, só perdeu em
casa pra nossa equipe. Depois não perdeu mais em casa.
Vamos ter bastante problema lá, a quadra é pequena, tem
pouco público, mas muito barulhento. Então a gente tem que
vencer em casa pra no mínimo jogar a prorrogação.”
A decisão nos pênaltis, em caso de uma vitória de cada
lado ou dois empates, não é uma boa pra Ferretti. “Não ficou
melhor. O legal seria decidir em nova prorrogação, mas
também tem o interesse da televisão, imagina uma
prorrogação que não termina. Agora é pênalti direto. Acho
que é porque a televisão sempre tem influência nisso. Mas
pênalti não é loteria, é competência, acontece na hora que
todo mundo está esgotado, física e psicologicamente”, disse.

Corinthians e São José duelam
Lance de Intelli de Orlândia e ACBF no primeiro turno da Liga

Grande do Sul. Todos os jogos das
quartas de final terão transmissão
do canal por assinatura SporTV.
Pelo regulamento da Liga, nesta
fase, as oito equipes classificadas
se enfrentam em dois jogos. Quem
fizer mais pontos garante vaga nas
semifinais. Em caso de dois empa-

tes ou uma vitória para cada lado,
por qualquer placar, haverá prorrogação após o jogo de volta, sem vantagem para nenhuma equipe. Isso
significa que, quem vencer garante
a vaga. Em caso de empate, a decisão de quem fica com a vaga na
semifinal será nos pênaltis.

Cidão quer o dever de casa da Intelli
O técnico Cidão (Aparecido
Donizete Silva) da Intelli de
Orlândia, que enfrenta o gaúcho
Carlos Barbosa, acha que o adversário encaixa bem no perfil de sua
equipe. “A nossa expectativa é a
melhor possível. Entendo que o
Carlos Barbosa, embora seja uma
das melhores equipes do Brasil, joga
e deixa jogar. Derrepente é um jogo
que encaixa bem. Vamos tentar fazer um jogo bom aqui e depois fechar lá. O bom é que a gente pode
jogar com eles de igual pra igual”.
Mas Cidão definiu que sua equipe precisa ganhar em casa pra passar de fase. “É imprescindível ga-

nhar em casa. Lá eles estão invictos, faz muito tempo que não perdem pra ninguém. Se a gente conseguir fazer o fator casa prevalecer
é uma condição a mais pra buscar o
resultado. Nessa fase da Liga o fator casa é imprescindível”, avalia.
Se a Intelli classificar para a semifinal, seu mando de jogo será em
São Sebastião do Paraíso, a 110 km
de Orlândia. O ginásio Maurício
Leite de Moraes, em Orlândia, não
atende a necessidade de capacidade de público da Liga nas finais, que
é de 5 mil pessoas. “O ginásio é bom
e acho que o povo vai torcer por nós”,
disse Cidão.

Apesar da eliminação no Estadual, o Corinthians/São Caetano está
confiante na vaga para a próxima
fase da Liga. Na disputa contra o
também paulista São José, o capitão Paulinho Japonês quer esquecer
o tropeço no Estadual e focar só na
Liga: “O resultado ruim já foi superado e agora só pensamos na Liga.
Precisamos do apoio da nossa torcida os 40 minutos, porque sabemos
que juntos somos fortíssimos”, declarou o jogador corintiano.
Confiança também não falta do
outro lado. O técnico Ivan Gomes
do São José reconhece o favoritismo do Timão, mas acredita na classificação. “Desde o ano passado
eles estão como favoritos, mas a
gente vai decidir em casa, só perdeu um jogo na Liga lá e se fizer um
bom jogo pode classificar”, disse.
Além da preocupação com o bom
elenco corintiano, o São José está
atento com a arbitragem, haja vista
a interferência que o Corinthians
exerce nas escalas da Liga.
“A arbitragem preocupa. Estamos
entrando em acordo pra que eles
indiquem um e nós outro, até pelo o
que aconteceu no Paulista e na Liga.

Tenho consciência que a nossa arbitragem é a melhor do Brasil, tem
vários árbitros que podem apitar.
Tomara que não pese. No Corinthians é difícil apitar, mas a gente
espera que não pese. Mas a maior
preocupação é com o time deles.
Tomara que a arbitragem não interfira no jogo, porque qualquer detalhe pode definir a vaga”, disse Ivan.
Laércio da Graça, supervisor do
Corinthians/São Caetano, acha democrático poder opinar na escala:
“Acho bastante democrático os clubes poderem participar. O São José
e o Corinthians já conseguem fazer
uma leitura do que pode ser bom
em termos de arbitragem. Ninguém
quer ser beneficiando, mas também
não quer ser prejudicado. A Liga é
dos clubes, não da Confederação e
da Federação. Aos clubes, como
participantes, é democrático opinar
em algumas situações. Tenho certeza que o pessoal da Confederação não vai se abster de atender a
gente, que já chegou a um consenso. Vamos indicar quatro nomes e
deixar que ele (Paraguassu Fischer,
diretor de arbitragem) escale nos
dois jogos que faremos”, disse.

Outubro.2011

Thiago Bissoni
reforça do Suzano

Foram cerca de 10 meses
atuando em no Vale do
Paraíba, onde o ala Thiago
Bissoni defendeu as cores do
São José/ValeSul no
Campeonato Paulista, Liga
Nacional, JAB’s e Copa
Vanguarda. Após estes
desafios, Bissoni tem mais
uma nova etapa em sua
carreira: ajudar o Suzano nas
conquistas do Metropolitano A1
e dos Jogos Abertos do Interior.
Bissoni acertou sua
transferência para a equipe
suzanense neste sexta-feira
(23), sendo que mais uma vez
o ala terá como treinador
Fernando Cabral, com quem já
trabalhou no São Caetano
Futsal, em 2008. O atleta
chega como principal reforço
para a sequência da
temporada.
Após saída da Liga e do
Paulista, o Suzano liberou
alguns atletas, entre eles o fixo
Goda.

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 2011
1º União Formosa
392
2º Tecopy FS
350
3º B N R Futsal
347
4º Real Villa FS Belvedere 321
5º Mano a Mono
308
6º Jhonny Walker
296
7º Fênix Cohab I
239
8º Na Maldade FS
238
9º Os Currupiras FS
232
10º Corazza Futsal
230
Ranking Futebol Society
1º Só Nóis Bancaria Society153
2º Toco Ime Voy FSociety 127
3º Madureira S.Miguel
91
4º Esporte Leste FSociety
81
5º Castelo San Lorenzo
65
*Atualizado em 23.09.11

Ubatuba sedia a Cup de
Futsal em dezembro

A cidade de Ubatuba,
situada no litoral norte
paulista, vai sediar a
Cup de Futsal e Futebol,
que é promovida em
parceria do Chalés Parque Aquático com o
Jornal do Futsal. A competição acontecerá de
16 a 20 de dezembro.
A Cup de Futebol e
Futsal já está na 45ª
Equipe juvenil do Corinthians/São Caetano no Parque São Jorge
competição no futebol e
O Corinthians/São Caetano con- moração dos 101 anos do Corin- 19ª no futsal. São mais 7 de Setembro é premiado em Ubatuba
quistou o título Paulista da categoria thians, vitória por 5 a 2, gols de Fa- de 15 anos em disputa. Em A etapa das no Água Doce Praia Hotel, situjuvenil ao vencer os dois confrontos biano (2), Edison (2) e Andson.
de dezembro sempre acontece em ado na Praia Dura. Os jogos de futsal
Nas semifinais, o Corinthians/São cidade litorânea. Ilhabela sediou a serão disputados no ginásio do Cofinais contra o Indaiatuba. No primeiro, no Interior, dia 24 de agosto, Caetano, comandado pelo técnico competição por quatro anos conse- légio Nativa, no Bairro Sertão da
com goleada por 6 a 0, gols de Lucas Chiaro, passou pelo Suzano, cutivos e Mongaguá, por mais dois Quina. Os jogos de futebol vão aconAndson (2), Andrey, Thiago, Fabia- com vitória por 3 a 1, em Suzano, e anos. Ubatuba é sede pelo segundo tecer nos campos do Maranduba,
no e Guilherme. No jogo de volta, 2 a 1 na prorrogação, em casa, após ano consecutivo.
Sertão da Quina, Lázaro e Estufa.
dia 1º de setembro, em plena come- perder por 1 a 0 no tempo normal.
Já confirmaram participação o
As delegações ficarão hospedaBate Bola/7 de Setembro,
Corinthians/Mosca, Monte Sião,
Corinthians Diadema, São Paulo
Osasco, Santos Largo do Socorro,
O Sertãozinho Futsal conquistou
Corinthians Butantã, Santos Soroo título Paulistão A2, série prata, com
caba, Corinthians Rio Pequeno, São
duas vitórias contra o Indaiatuba, por
Paulo Brasília, Santos Santo Amaro
5 a 2 e 4 a 3. O primeiro confronto
e Corinthians Taboão da Serra.
aconteceu em Indaiatuba, com o
A Cup de Futebol e Futsal acontetime da casa saindo na frente, gol
cem
sempre no período de férias
do Flávio. Sertãozinho empatou com
escolares, nos meses de janeiro, juFelipe, terminando assim o primeilho e dezembro, nas categorias subro tempo. A virada veio no segundo
11, sub-13, sub-15 e sub-17.
tempo, que novamente começou
Mais informações, imagens, dacom o Indaiatuba na frente, gol do
dos
gerais e inscrições através do
Jonathan logo no primeiro minuto. Sertãozinho faturou o título com vitória nos dois jogos finais
site
jornaldofutsal.com.br
ou pelos
Um minuto depois Renan empatou do primeiro tempo vencendo por 2 a Sertãozinho quem fechou o placar
fones.:
(11)
2232-7392
e
9210-5003
e abriu a porteira. Eder, Márcio e 0, abriu para 3 no segundo tempo, em 4 a 3 e levantou o título. Lucas,
Lucas fecharam o placar.
mas permitiu o empate do Felipe, Almir e Eder fizeram os gols ou 55*107*28877, com Afonso, ou
No jogo da volta, dia 17 de setem- Indaiatuba, que precisava vencer no do título, enquanto Rafael, Kleyton (11) 3462-8861 e 7755-1419 ou
bro, em Sertãozinho, o placar foi tempo normal e na prorrogação pra e Jonathan marcaram para o 55*11*73404, com Zé Luis
Munuera.
mais apertado. O Sertãozinho saiu levantar o caneco. Porém, foi o Indaiatuba.

Sertãozinho é campeão do Paulistão A2
FUTSAL.COM.BR
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Corinthians campeão Paulista-20

HOSPEDE FÁCIL
internet services

www.hospedefacil.com

Planos de Hospedagem
à partir de R$ 4,90
Suporte via email, telefone, HelpDesk e Msn. Planos com a
melhor relação custo benefício. Servidores de última geração
garantem 99% do tempo no ar. A máxima qualidade em
hospedagem de sites, com estrutura e tecnologia de ponta.

Independente é campeão da Taça CDM Congonhas

O Independente/Percilglass conseguiu atingir seu “objetivo de vida”
ao conquistar o título da Taça CDM
Congonhas, no dia quatro de setembro, no ginásio do CDM Congonhas,
ao vencer o Mil Graus por 7 a 6.
Caio, Fernando, Kaka, Mike,
Diego e Cazuza (2) fizeram os gols
do Independente, enquanto Caio (2),
Ângelo (2) e Rafinha (2) descontaram para o Mil Graus.
Quando o Independente saiu do
primeiro tempo vencendo por 5 a 1,
após fazer 4 a 0 em sete minutos e o
quinto gol em linda jogada do Diego,
que aplicou uma carretilha pra cima
do Fufi e finalizou com precisão, o
título parecia certo.
Mas os ânimos esfriaram um
pouco logo nos segundos iniciais do
segundo tempo, quando Ângelo
marcou mais um gol para o Mil
Graus. Na sequência o próprio Ângelo diminuiu a diferença, para 5 a
3. Cazuza tratou de esfriar a reação
adversária, fazendo seu primeiro gol
para o Independente. Mas o Mil
Graus, empurrado por sua torcida,
não esmoreceu e chegou ao empate com dois gols de Rafinha e um de
Caio. Parecia o fim da realização
de um sonho do Independente. Mas
Cazuza recebeu passe de escanteio
e fuzilou pra fazer o gol do título do
Independente.

“Havíamos disputado três copas
aqui no CDM e nenhuma conquista
de título. Na última, perdemos para
o 5 Estrelas e não suportamos as
provocações do adversário e decidimos que esse seria o campeonato
da vida do Independente. Era o campeonato da minha vida. Agora o Independente fica marcado aqui no
CDM Congonhas”, disse o treinador e diretor Carlos Alberto Perugini,
que completou: “Esse a gente queria, agora abriu a porta pra muitos
outros título, o grupo está fechado”.
O ala Cazuza, que fez o gol do
título, destacou as dificuldades. “Foi
difícil, já sabíamos disso. Prevaleceu a vontade da nossa equipe, da
torcida e do Carlos, ou seja do grupo
inteiro”.
O goleiro Fernando, decisivo na
conquista, com um gol e defesas
difíceis, como três tiros de 10
metros, ressaltou a união do grupo.
“O grupo estava unido pra ganhar.
O Carlos precisava do título porquê
tinha a fama de chegar e não ganhar. Graças a Deus deu certo”.
O ala Ângelo do Mil Graus lamentou o início do jogo, quando sofreu
quatro gols seguidos. “A gente perdeu no primeiro tempo. Tomou os
gols e correu atrás o tempo inteiro, é
difícil. Tivemos algumas chances de
virar, mas não conseguimos. O séti-

O Independente/Percilglass sofreu mas conquistou o título da vida

O Mil Graus reagiu a altura, mas não conseguiu a virada

mo gol deles saiu de nossa falha”.
O organizador da Taça CDM,
Fabiano Giusti, destacou o nível téc-

nico desta quarta edição. “Mais uma
vez a gente percebe que a copa vai
tomando magnitude maior e o nível

Pedreira é campeão da Copa da Amizade

Alberto Luz
O Pedreira Futsal venceu o GRCT
(Grêmio Recreativo Contabilidade
Taes) por 4 a 1 sagrando-se campeão da 5ª Copa da Amizade, competição da Liga Paulista de Futsal
promovida por JV Eventos Esportivos com apoio do PTB/Deputado
Campos Machado.
A final aconteceu no domingo, 18
de setembro, no ginásio do
Lausanne Paulista F.C. (zona norte
da capital). Maroni (2), Renato e
Daniel fizeram os gols do Pedreira,
enquanto Luís Fernando anotou o
gol de honra do GRCT.
Na fase semifinal, o Pedreira superou o União do Peri/Bacana’s B
por 4 a 3 e o GRCT venceu o
Alvinegro da Freguesia do Ó por 3 a
2. Por ter perdido para o campeão
nessa fase, o União/Bacana’s terminou a competição na terceira colocação.
A 5ª Copa da Amizade teve a participação de 16 equipes. Além de
troféus e medalhas aos finalistas,
foram premiados também o melhor
goleiro, Vinícius (Pedreira), o artilheiro do certame, Wendell (União
do Peri/Bacana’s B), com 10 gols, e

O Pedreira levou sua torcida a loucura com mais esse título

o destaque, Maroni (Pedreira).
O ginásio do Lausanne ficou
lotado de torcedores para acompanharem a decisão da Copa da Amizade. A empolgação das duas torcidas trouxe mais emoção à decisão,
onde prevaleceu o melhor futebol
praticado pelo Pedreira, que comemorou com entusiasmo o título desse importante torneio do futsal.
“Todos jogaram com o coração,
por amor. É a primeira vez que jogo

técnico aumentando, com grande
investimento das equipes”.
O campeão Independente/Percilglass foi premiado com Troféu,
Medalhas, R$ 1 mil em dinheiro e
um fardamento. O vice-campeão
levou troféu, medalhas e R$ 500,00.
Nas premiações individuais prevaleceu o Independente. Fernando é o
melhor goleiro, Diegão, destaque do
campeonato e Matheus, o artilheiro, com 12 gols. O Campo Belo recebeu troféu de terceiro colocado.
O Independente formou com
Fernando, Cazuza, Caio, Matheus
e Mike; Renan, Cacá, Daniel Oreia,
Diegão, Emerson, Fernandinho,
Gustavo, Latino, Iago e Vagner.
Treinador: Carlos Alberto Perugine.
Auxiliar: Luis Fernando.
Mil Graus: Lucas, Rafael, Fufi,
Ângelo e Rafinha; Alexis, Quinho,
Robinho, André, Fabinho, Juninho,
Diego e Caio. Treinador: Ciro
Roberto Gomes.
A arbitragem ficou a cargo de Benedito Albuquerque e Luis Roberto
Silva, com Darcilene Silva e Adilson
Batista na mesa.

pelo Pedreira e já cheguei chegando”, comemorou Japonês. “O time
deles foi melhor. A gente correu, lutou, mas não deu”, reconheceu
Dudu, do GRCT. “O time estava
quase acabando, mas conseguimos
reunir todo mundo para por no campeonato e deu nisso”, vibrou Maroni,
outro campeão pelo Pedreira. “Não
nos faltou nada, o time deles estava
melhor posicionado em quadra e
num dia melhor que nós”, avaliou

Luís Fernando, do GRCT.
A direção do Pedreira enalteceu
o apoio de patrocinadores e atletas.
“Agradecemos nosso patrocinador
Rogério, do Blocos Lauzane/Depósito do Alemão, e ao Marcos Zumbi, que nunca deixou de acreditar no
time. Aos nossos jogadores, pelo
empenho e dedicação, pois jogaram
por amor e amizade, sem receber
nada em contrapartida. Também
queremos agradecer nossa torcida,
que compareceu e nos ajudou do
início ao fim. Pra fechar: ‘Esqueça
o Passado, Viva o presente. Somos
eternamente Pedreira’”, escreveram Alex Oliveira e Leandro
Ruggero.
O Pedreira foi campeão jogando
com Vinícius, Valmir, Maroni,
Coquinho, Japonês, Danilinho,
Daniel, Renato, Ricardo e Cidão.
Treinador: Leandro Ruggero. O
GRCT formou com Piazinho, Sabiá,
Pedro, Luís Fernando, Ternura, Bruno, Luís Henrique, Erik, Tatá, Guto,
Beleti, Dudu e Piá. Treinador:
Thiago Tecolo. Auxiliar: Paulinho.
Arbitragem: José Esteves Lopes
Filho e Evandro Tardelli. Anotadora:
Roberta Claudino.
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Festival comemo 64
anos do Alvi Verde
O Alvi Verde, clube da zona
oeste da Capital, completa 64
anos de vida neste 2011 e a
Batalha promove festival de
aniversário nos dias 8, 9 e 12
de outubro. Os jogos
acontecerão no ginásio do
próprio clube. Mais
informações e inscrições
atravérs do fone.: (11) 22369655 ou batalha.com.br.

Copa dos Campeões
abre inscrição
Começa em outubro a 4ª
edição da Copa dos
Campeões, competição da
Bola Show Eventos que ainda
tem vagas. Os jogos serão
disputados aos fins de
semana nos ginásios do Saci
(Imirim), CDM Congonhas
(Aeroporto) e Federação
Paulista de Futsal (zona leste).
Na fase classificatória os
inscritos serão divididos em
grupos com quatro equipes,
jogando em sistema de
eliminatória dupla. As fases
seguintes serão eliminatórias.
Os finalistas receberão troféu,
medalhas e premiação em
dinheiro. Mais informações e
inscrições com Sidnei, através
do fone.: (11) 3859-4890, ou
contato@bolashoweventos.com.br.
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Atleta argentino é
barrado na Espanha
PASIONFUTSAL.COM.AR

Basile em lance contra o Simi

O atleta Santiago Basile, que
defendeu a Argentina na Copa
América, foi barrado no
aeroporto da Espanha, dia 19
de setembro, e extraditado ao
seu país. Basile voltava para
atuar pelo Fisiomedia Manacor
na Liga Española de Futsal. O
jogador foi barrado por estar
com um visto provisório e não
poderia sair da Espanha sem
antes adquirir o definitivo.
Basile ficou várias horas
incomunicável nas
dependências da Polícia e foi
muito maltratado, segundo
relato feito ao seu clube.

Sul-Americano: Brasil
feminino é convocado

A Seleção Brasileira
Feminina de Futsal foi
convocada para a disputa do 4º
Campeonato Sulamericano de
Futsal, que será realizado entre
os dias 7 e 14 de outubro, em
Maracay, na Venezuela. O Brasil
foi campeão das três edições
já disputadas e vai em busca
do tetra.
O técnico Vander Iacovino
convocou 14 atletas. A
apresentação será no dia 28
de setembro, no Centro de
Treinamentos Aécio de Borba
Vasconcelos, em Fortaleza
(CE). O grupo ficará em
treinamento até o dia 5 ou 6 de
outubro, quando segue para a
Venezuela.
A convocação tem poucas
alterações em relação ao time
campeão do I Torneio Mundial
Feminino, acontecido em
dezembro do ano passado na
Espanha: 11 foram campeãs
mundiais. As novidades são a
pivô Cely, a goleira Júlia e a fixa
Desirrê.

As convocadas são: GoleirasJozi (Burela FS-Espanha), Giga
(Chapecó), Júlia (Kindermann);
Fixas- Desirrê (Kindermann), Taty
(Unesc) e Cilene (Palmeiras/
Jaguaré); Alas- Neguinha (Nacional
Gás), Marcela (Unesc), Jessiquinha
(Palmeiras/Jaguaré), Jessíka e
Vanessa (Chapecó); Pivôs- Jú
Delgado (Mósteles-Espanha), Lú
(Kindermann) e Cely (Chapecó).

A seleção brasileira de futsal
sagrou-se campeã da Copa América, que aconteceu no Complexo
Poliesportivo de Almirante Brow,
em Buenos Aires, Argentina, de 11
a 17 de setembro. A decisão foi justamente contra os anfitriões, com
goleada por 5 a 1, gols de Jé, Neto,
Falcão, Rodrigo e Valdin. Cuzzolino
descontou para a Argentina. É o 19º
título de Copa América do Brasil.
Além do título, o Brasil levou o
Troféu Fair Play e os brasileiros foram agraciados com as premiações
individuais. Valdin foi o artilheiro,
com nove gols; Djony, goleiro menos vazado; e Neto foi escolhido o
melhor jogador da competição.
Se não foi com 100% de aproveitamento, a campanha do Brasil foi
invicta, com quatro vitórias e um
empate, justamente contra a Argentina, na fase classificatória.
Formada apenas com atletas que
atuam no Brasil, na primeira rodada
a seleção canarinho venceu o Chile
por 14 a 2. Na rodada seguinte, goleou o Peru por 8 a 1, além do empate
com os portenhos.
Na semifinal o Brasil venceu o
Paraguai por 6 a 2, gols de Valdin
(2), Falcão (2), Jackson e Danilo
Baron. Osório e Relaja descontaram
para o Paraguai.
Na outra semifinal, a Argentina
venceu a Colômbia por 5 a 0. Brasil
e Argentina ficaram no mesmo grupo na fase classificatória, projetando a final entre os dois.
O Brasil, comandado pelo técnico Marcos Sorato, contou com os
seguintes atletas: Djony, Neto,
Jackson e Valdin (Santos) e Simi
(Corinthians/São Caetano); Falcão,
Jé e Pixote (Santos), Rodrigo
(ACBF), Danilo Baron (Corinthians/
São Caetano), Murilo (Joinville),
Gadeia (Copagril), Guita (Intelli) e
Tiago (São José).
O técnico brasileiro elogiou a atuação do time na final. “Hoje a equipe esteve bem em todos os pontos
do jogo. Se defendeu, atacou, marcou muito bem e armou boas jogadas. Por isso vencemos a competição”, afirmou Sorato.
Mas o técnico quer mais. “A equipe deixou de cometer os erros que
vinha cometendo. Nosso time veio
em uma crescente. Sabemos que
temos que melhorar muito ainda e
sempre buscar algo a mais, mas para
uma competição com pouco tempo
de treino o resultado foi bom”.
Valdin agradeceu o grupo pela
artilharia. “Esse é um trabalho de
todo o grupo. Eu não conseguiria ser
o artilheiro jogando sozinho. Por isso
agradeço e divido isso com todos do
time, pois a luta foi constante para a
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conquista da Copa América e cada
um teve sua parcela de responsabilidade no título”, disse.
O goleiro Djony também fez questão de dividir o prêmio com todo

grupo. “É muito complicada a posição de goleiro da seleção. As sombras que temos são muito boas, como
o Tiago, o Guitta, o Leo, o Cidão,
dentre outros. O prêmio de goleiro

menos vazado, então, tem que ser
dividido com todos, pois a defesa
me ajudou muito a manter nossa
meta segura”, finaliza.
Já o fixo Neto ficou surpreso com
o título de craque da Copa América.
“Não me lembro de ter conseguido
algum prêmio de melhor jogador de
um torneio, ainda mais por conta da
minha posição, que quase sempre é
lembrada mais na defesa do que no
ataque. É motivo de muito orgulho
para mim e para a equipe brasileira”, disse Neto, que lembra a postura do time nessa conquista. “O jogo
foi difícil, como era esperado, mas
o que fez com que a partida ficasse,
aos poucos, fácil para nós, foi a aplicação de todos em quadra. A nossa
seleção praticamente não cometeu
erros e não permitiu que a Argentina tivesse a liberdade que havia tido
no primeiro confronto. Isso foi fundamental para a vitória”, finalizou.

