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Pelo terceiro ano consecutivo, Umuarama é campeão do futsal masculino
Futsal
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Equipe foi campeã em 207, 2018 e nesta edição, diante de São José dos Pinhais, comemorou mais
uma vez o título da competição
Repetindo o feito de 2017 e 2018, neste domingo (20), Umuarama soltou o grito de campeão dos
Jogos Abertos do Paraná, divisão A. Na decisão do futsal masculino, realizada no ginásio Alcides
Pan, a equipe venceu São José dos Pinhais por 7 a 3 conquistando o tricampeonato. Toledo
terminou em terceiro lugar ao vencer Foz do Iguaçu por 3 a 0. Umuarama comemorando o terceiro
título na competição (Foto: Thaise Oliveira/JAPS) Durante a partida, domínio de Umuarama. Logo
no primeiro tempo, três gols foram marcados. Ronney aos nove e aos treze minutos e Murilo marcou
o terceiro nos segundos finais. Na segunda etapa, São José descontou logo no primeiro minuto com
Guilherme, mas, impedindo a reação do adversário, o time do noroeste do estado voltou a balançar
as redes. Carlos Aberto aos 26, Thiago aos 28 e Leandro aos 30. Ainda com esperanças, São José
dos Pinhais não desanimou e criou algumas jogadas. Algumas deram certo, terminando com dois
gols de Guilherme. Entretanto, o tempo era curto e a defesa umuaramense segurou bem. E no
último segundo, Jefferson fechou a goleada. Atletas comemoraram muito cada gol marcado na
partida (Foto: Thaise Oliveira/JAPS) &ldquo;A equipe sabe jogar essa competição. Os jogadores
do time já estão aqui há três anos, só fomos mantendo a base. Tivemos algumas dificuldades, duas
disputas por pênaltis, mas hoje fizemos o dever de casa e os gols que perdemos na semifinal e nas
quartas, e conseguimos o título que é importante para Umuarama&rdquo;, disse o capitão Augusto.
Tricampeão por Umuarama, Augusto falou sobre o favoritismo da equipe na
competição.&ldquo;Somos sempre favoritos por ser um time grande, da série Ouro, mas também
tinha Foz, time de Liga que estava completo, que era um dos candidatos também. Na semi
soubemos jogar contra eles e eliminá-los&rdquo;. Capitão recebeu o troféu das mãos do Diretor
Geral, Cristiano Del Rei (Foto: Thaise Oliveira/JAPS) Além disso, o atleta analisou o campeonato e
deixou um recado especial. &ldquo;A organização sempre muito boa, com logísticas boas da
competição, a diferença é que dessa vez estávamos mais perto de casa, então tivemos um tempo
maior de descanso, então foi importante. Dedico o título à minha família, minha esposa, meus filhos,
minha mãe que está de longe torcendo, mas principalmente à torcida que merece o título&rdquo;.
No comandando do grupo há seis meses, o técnico Nei Victor falou sobre o trabalho realizada
durante a semana. &ldquo;Eu passo para os meus atletas que a gente sempre vai buscar a melhor
posição. Fizemos uma campanha bem regular, com um revezamento entre os atletas, pois temos
uma grande decisão contra Rondon já na sexta-feira que vem na Ouro. Recebemos um apoio muito
grande da Prefeitura e esse título significa muito para a cidade. Foi uma semana bem boa e com
tranquilidade conseguimos chegar ao título.&rdquo;. Primeiro título do técnico Nei Victor por
Umuarama (Foto: Thaise Oliveira/JAPS) Escrevendo uma nova história, Nei está satisfeito com o
início de uma nova trajetória em um novo clube. &ldquo;Graças a Deus com seis meses no
comando da equipe já ganhei o primeiro título disputado. Acho que isso é bom para o início de
trabalho, o objetivo é continuar trabalhando e vencendo. Até agora a cidade e a diretoria me
acolheram muito bem, os atletas entenderam a filosofia de trabalho. Temos um longo caminho até
dezembro, esperamos continuar com vitórias&rdquo;, finalizou o técnico.
Atletas e comissão
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técnica de Umuarama, campeões da 62ª edição dos JAPS (Foto: Thaise Oliveira/JAPS)
Acompanhe também a fanpage dos Jogos Abertos do Paraná
no www.facebook.com/jogosabertospr Os Jogos Abertos do Paraná Divisão A são realizados pelo
Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, com apoio da
Prefeitura de Toledo. COM/JAPS Thaise Oliveira thaiseoliveira@live.com
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