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ICARAÍ DE VOLTA
AO CIRCUITO
SURF AMADOR

Charme e o vôlei

Rodrigo Silva foi o
grande campeão da
categoria Open; já
Michael Rodrigues levou
a melhor na Júnior
ALUNAS DO COLÉGIO Irmã Maria Montenegro, uma escola
que qualifica o ensino e que apoia o esporte, estiveram na apresentação do técnico Bernardinho quando do lançamento da
Escola de Vôlei do laureadíssimo treinador da Seleção Brasileira adulta masculina em nossa Capital. O evento aconteceu no
ginásio coberto do Clube Círculo Militar de Fortaleza.

O Fortaleza forte

O Sumov espera

O CORONEL não desanima e
nem dramatiza. Sabe que dirige hoje o clube cearense de
maior projeção nacional, o
Sumov. Continua acreditando nos amigos e colaboradores e acha (eu também) que o
Sumov é um instrumento importante na difusão do Ceará.
O Estadual 2011 vai começar
e ele (o Sumov) está praticamente vivendo de promessas.
Está na hora de os verdadeiros amigos, como o deputado
estadual Tin Gomes, arregaçarem as mangas e viabilizarem o projeto para o clube.
Um bom dia ao Tin, ao professor Pinheiro e a todos que podem ajudar o clube. Geraldo
Luciano Matos, bom dia.

PAULO ARTUR e o deputado
Osmar Baquit fecharam o assunto Fortaleza Futsal ao apagar do dia de quinta-feira passada. O Leão formará um time capaz de brilhar nas competições da Federação Cearense de Futsal (FCFS) programadas para esta temporada.
O comando do elenco será do
diretor Betinho Studart, com
a participação direta do Branquinho, ex-craque e que sabe
muito bem o que é o futebol
de salão. A notícia vai agradar a família tricolor.

A Dal Ponte
QUASE UMA UNANIMIDADE.
Todos os times que estão treinando com a bola da marca
Dal Ponte têm elogiado a qualidade deste produto que será
a bola oficial do maior certame regional de futebol de salão do Brasil, o Campeonato
Cearense adulto masculino,
que é organizado pela FCFS.

Em Alto Santo
OS MEMBROS DA COMISSÃO Técnica de Alto Santo não falam. Não “sabem de nada”. O prefeito Adelmo Aquino muda
de assunto e o treinador Choia idem idem quando pergunto
sobre os nomes que virão para o Alto Santo. O que posso afirmar é que são bombas de mil megatons. Craques que entrarão
como titulares no time. “Mas quem lhe disse isso, papa?” Informante é como amante, não se revela. Ditado velho, mas atual.

GEORGE NORONHA

Especial para o Jogada

As boas ondas da Praia do Icaraí
receberam, neste fim de semana, os melhores atletas do surf
amador cearense para a disputa
da etapa de abertura do Circuito
Zang´s Caucaia de Surf Amador
2011, que após três anos volta a
integrar o calendário das competições no Estado do Ceará.
Na principal categoria em disputa, quem se deu melhor foi o
atleta da Praia da Leste-Oeste
Rodrigo Silva. Mostrando muita concentração e segurança
nas manobras, Rodrigo carimbou sua primeira vitória na categoria, fazendo a festa dos seus
amigos da Escola Beneficente
de Surf do Moura Brasil, onde o
atleta começou a pegar suas primeiras ondas.

Manobra difícil
Pela conquista da etapa, o surfista ganhou como premiação uma
passagem para o paraíso de Fernando de Noronha. Mas ele não
se contentou apenas em vencer
a categoria Open e ainda deu
um verdadeiro show faturando
também a Expression Session,
categoria que premia o atleta
que executar a manobra de

B
I TRADIÇÃO MANTIDA: o Circuito Zang’s Caucaia de Surf Amador recoloca o município no cenário
do surf cearense e promete revelar talentos no esporte local FOTO: NATINHO RODRIGUES

E DestaquedoCircuito

Zang’s,RafaelVenutoé
umadasrevelaçõesdas
categoriasIniciantee
Mirimdesurfamador
maior grau de dificuldade.
Na categoria Junior, o show
ficou por conta de Michael Rodrigues e Thomas Demétrio.
Promessas da nova safra do surf
cearense, os dois protagoniza-

ram uma disputa eletrizante para definir quem sairia na frente
da corrida pelo título do circuito
na categoria. Apesar de exercer
forte pressão, Thomas Demétrio acabou sendo superado
nos momentos finais da bateria
por Michael Rodrigues, da Praia
do Futuro, que acabou levando
a melhor no confronto.
Outro destaque da competição foi o jovem atleta da Praia
do Titanzinho Rafael Venuto,
que venceu duas das três finais
que disputou (Iniciante e Mi-

rim) e ainda ficou com a terceira
colocação na Júnior.
O Circuito Zang’s Caucaia de
Surf Amador recoloca o município no cenário do surf cearense
e promete revelar talentos no
esporte, criando mais uma alternativa para a nova geração do
surf cearense que está vindo
com força total. o
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AQUI TEM JOGO

EM IPANEMA

Alison derrota Emanuel e
leva título de Rei da Praia

MEGA-SENA - concurso 1265

13-19-24-46-50-60
Sena acumulou ................R$ 0,00
Quina 97 acertadores.R$ 21.519,92
Quadra 7.669 acertadoresR$ 388,84

DUPLA SENA - concurso 949
1º - sorteio

08-14-17-24-28-36
Sena acumulou ................R$ 0,00

2º - sorteio

14-16-22-24-29-35
Sena 1 acertador ...R$ 118.881,66
Quina 53 acertadores ...R$ 1.682,29
Quadra 1.722 acertadores ..R$ 49,31

A seletiva do judô

QUINA - concurso 2544

16-19-21-28-61
Quina 0 acertos ................R$ 0,00
Quadra 87 acertadores R$ 3.735,93
Terno 4.985 acertadores ..R$ 93,14

LOTOMANIA - concurso 1122

B
I O CAPIXABA precisou superar o seu companheiro de equipe Emanuel, que é 12 anos mais experiente
– Alisson tem apenas 25 –, e que ainda jogou ao lado do seu ex-parceiro Ricardo FOTO: DIVULGAÇÃO

NESTE FIM DE SEMANA ocorreu a seletiva cearense para o Brasileiro de Judô - Região I, que acontecerá em Teresina/PI. A
competição organizada pela Federação Cearense de Judô (Fecju) reuniu 260 atletas das categorias Sub 13, Sub 15, Sub 17,
Sub 20 e Sênior no Sesc. O diretor de arbitragem foi o sensei
Marcelo Frazão e árbitros os srs. André Carlos, Cícero Gomes,
Carlos Magno, Edilberto Torquato, Elpson de Araújo, Francisco Murilo, Josenir Ferreira. José Evangelista, Leonardo Aquino, Maison Sampaio, Maria Cláudia, Natanael Nascimento,
Salomão de Freitas, este um grupo seleto do mais alto nível.

Não revelo
ESTE NEGÓCIO DE SIGILO sobre contratação quem contou
uma muito boa no rádio foi o Wilton Bezerra, hoje estrela da
TV Diário e cada vez melhor e mais equilibrado. Um dono de
time rico de Portugal manda ao Brasil um emissário à procura
de um craque. Ele dá recomendações rígidas, quase impossíveis de serem cumpridas pelo emissário. “Não dê entrevista a
ninguém, não diga qual a posição do jogador que você está
querendo, fale pouco e se hospede longe do foco do futebol”.

Não revelo II
O EMISSÁRIO SÓ OUVIA e ciente das recomendações do
seu chefe embarcou para o Rio de Janeiro. Desce do avião
no aeroporto e vai direto para o primeiro táxi da fila. Entra
e senta no banco de trás e fica calado. O motorista carioca
pergunta: “Para onde vamos?” E ele, seguindo à risca as
observações do patrão, respondeu: “Digo nada...”

Atleta desbanca atual
companheiro e, ao lado
de Bruno, leva o título do
torneio mais charmoso
do calendário nacional

Desafio

A juventude de Alison superou a
experiência de Emanuel e o capixaba conquistou ontem, em Ipanema, no Rio de Janeiro, o título de Rei da Praia 2011. Para a
decisão, Alison escolheu Bruno,
seu primeiro parceiro, e Emanuel optou por ter Ricardo ao
seu lado na disputa.
Enquanto Alison brilhava no
bloqueio e Bruno na defesa, do
outro lado Emanuel e Ricardo
não encontravam o entrosamento de oito anos que levou a dupla à medalha de ouro em Atenas em 2004 e ao bronze em
Pequim em 2008. O resultado
foi uma vitória por 2 sets 0
(21/19 e 21/14) e a coração de
um novo Rei da Praia.
“É muito emocionante ganhar Rei da Praia. Poucos conseguiram e por isso a responsabilidade aumenta. As pessoas vão
saber que você é o Rei da Praia.

A cumplicidade da parceria diária, Alison e Emanuel jogam juntos há pouco mais de um ano,
ficou de lado desde sábado à
tarde, quando os dois souberam
que teriam de se enfrentar na
final do torneio mais charmoso
do calendário nacional. Para Alison, a vitória representou a realização de um sonho: “Costumava acompanhar os jogos cedo na
TV de Emanuel e Ricardo, torcia
muito. Vencer eles tem um sabor especial. Jogamos contra
uma dupla que merece todo respeito do mundo. Quando você
fala em vôlei de praia, você fala
em Emanuel. Ele é o Pelé do
vôlei. Que bom que eu e Bruno
ficamos com a vitória e eu com o
titulo”, disse o rei Alison no fim
da partida.
A decisão ainda contou com
uma homenagem ao atleta Tande, o primeiro Rei da Praia, coroado há 13 anos recebeu. o

02 -03-09-11-13-14 -17
23-28 -32 -45 -48 -5457 -58-68 -70 -71-79-00
Faixa de 20 acumulou .........R$ 0,00
Faixa 0 ....................sem acertador

Agora é continuar com objetivo
e humildade. Espero poder usufruir a melhor maneira”, disse o
novo dono da coroa.

FEDERAL - concurso 04529

1º 50.136
2º 40.796
3º 71.505
4º 57.510
5º 00.853

.......R$ 600.000 mil
................R$ 12 mil
...................R$ 9 mi
...........R$ 7.410 mil
..................R$ 6 mil

TIMEMANIA - concurso 192

71-67-27-14-28-38-07
Time do coração: Moto Clube / MA
7 acumulou ....................R$ 0,00
6 4 acertos ............R$ 22.804,03
5 acertos 142 acertos .....R$ 917,66

LOTECA - concurso 453
Prêmio: R$ 471.246,77
1
1
2

Flamengo/RJ
Mirassol/SP

X

2
Fluminense/RJ
Corinthians/SP

3

Ipatinga/MG

Atlético/MG

4
5

Caxias/RS
Atlético/GO

Internacional/RS
Goiás/GO

6

Coritiba/ PR

Paraná/PR

7
8

São Mateus/ES SORTEIO Rio Branco/ES
Porto/PE
Náutico/PE

9

Brasília/DF

10
11

Colo Colo/BA
Botafogo/PB

12

Avaí/SC

13
14

Madureira/RJ
Botafogo/RJ

Gama/DF
Vitória/BA
Treze/PB
Criciúma/SC
Vasco da Gama/RJ
Americano/RJ
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