
Barba, cabelo e bigode
CONTRA O GREMETAL EM SANTOS: SUB 8, SUB 9 E SUB 10

As equipes do sub 8, sub 9 e sub 10 do Hortolândia descerram a serra 
de Santos e venceram o Gremetal daquela cidade por 2 a 1, 2 a 1 e 3 a 0, 

apesar do calor fora do comum, no Ginásio do Barata Futsal Total 
anexo ao Estadio do Jabaquara no bairro da Caneleira.
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Sub 10 meteu logo 3 a zero

Gylmar dos Santos Neves

Uma imensa estátua de bronze ao lado de uma placa 
são as homenagens do Jabaquara na entrada do Ginásio 
onde o Hortolandia jogou e venceu nas tres categorias as 

terceiras partidas do Paulista de Fut Sal. O famoso 
goleiro começou sua carreira no JAC mas ficou famoso 

mesmo pelo Santos Futebol Clube.



ESPECIAL ESPORTES                                                                    JORNALISMO CIDADÃO - 13/04/2019                                                                                           Jornal ALTO TAQUARAL 

QUANDO A FALTA É BEM BATIDA

Goleiro não evitou o gol

O jogo foi o terceiro da Série A2, categoria Sub 10, 
do estadual da FPFS - Federação Paulista de Futebol 

de Salão e teve os três tempos regulares. 
O Hortolândia venceu por 3 a 0 marcando 

um gol em cada tempo com gols de Artur Viana (6); 
Leonardo Lira (10) e Rai Miranda (14) 

TORCIDAS

Animação apesar do calor

O ginásio Barata Futsal 
Total anexo ao estádio do 
Jabaquara Atletico Clube 

no bairro da Caneleira 
em Santos estava uma 

verdaderia sauna em fun-
ção do tempo quente no 

sábado na cidade.
Mesmo assim as duas 

torcidas animaram seus 
times com muita animação. 

Tanto de um lado como do 
outro os torcedores 

se comportaram esportiva-
mente incentivando suas 
equipes com aplausos e 

estouros de bexigas.
Da parte do Hortolândia 
mais uma vez ao final de 

cada jogo os atletas foram 
contemplados com a tradi-

cional chuva de balas.

Prancheta na mão

O técnico do Gremetal usou a prancheta imantada para 
orientar o posicionamento de seus jogadores na quadra. 

A cada tempo solicitado ou diante de uma jogada ele 
mostrava com movimentos da pedras qual seria a tática 

usada. Na foto, os botões vermelhos representam 
os jogadores adversários na cobrança de um escanteio 

pelo lado esquerdo do goleiro.

FICHA TÉCNICA SUB 10

ARBITRAGEM

Hortolândia: 
Capitão: Arthur Vianna (6); 
Murilo Ribeiro (2); Luka 
Nishikawa (3); Lucas Mo-
raes(4); Leonardo Lira (5); 
Kauã Pinheiro (6); Kaio 
Silva (7); João Viitor (11); 
Murilo Mrchini (12) Mauri-
cio Paschoal (13: Rai Breda 
(14); Lucas Silva (30) e Vi-
niciu Palermo (99). 
Técnico: Michel Jean Bon-
naud e Massagista: Silvia 
Aparecida Bonnaud.

Gremetal: 
Capitão: Arthur luiz (13); 
Kaiki Silva (1); Bruno San-
tos (2); Vinicius (3); Riquel-
me (5); Kauê (6);  Caetano; 
Gabriel (8): Luiz Felipe (9); 
Matheus (11); Rafael Bispo 
(12);  Eduardo (14); Murilo 
Valim (15).
Técnico; David Riesco da 
Costa e Massagista: André 
Libanio

O goleiro Kaiki Silva, do Gremetal não segurou falta cobrada com força pelo Leonardo Lira (10)

O juiz titular foi Walter Felício Neto 
auxiliado por Juan Marquier Alves da Silva. 

Como anotador atuou Nastassja Almeida Febras
 e como cronometrista Walnir Oliveira Silva Junior.

EQUIPES


