Títulos do futsal vão para o Santa Emília
Referência na modalidade, Colégio Santa Emília confirma o favoritismo e conquista os
títulos do futsal tanto no masculino quanto no feminino
Lucas Fitipaldi - Diario de Pernambuco

A principal referência do futsal escolar pernambucano tem nome e sobrenome: Santa
Emília. Nesta segunda-feira, o colégio de Olinda confirmou o favoritismo e assegurou
o título geral dos Jogos Escolares de Pernambuco (Jep's), tanto no masculino como no
feminino. Com isso, será o representante do estado nos Jogos Escolares Brasileiros
(Jeb's), que acontecem no próximo mês, em Goiás. Tradicional no cenário local, o time
masculino do Santa Emília foi campeão dos Jeb´s em 2008, na categoria mirim, em
Poços de Caldas, Minas Gerais.

Não deu para ninguém. No futsal masculino, só deu Santa Emília

Nesta segunda, quem levantou primeiro o troféu foram as meninas. Campeãs da rede
privada, elas enfrentaram a equipe da Escola Eduardo Coelho, de Petrolina, campeã da
rede pública. No fim, a vitória por 7 a 2 refletiu a superioridade. O destaque do jogo foi
a baixinha Ahallana Lira, autora de quatro gols. Brenda e Lilian, duas vezes,
completaram a goleada. Assim como o time masculino, as meninas conquistaram o
título com cem por cento de aproveitamento.
Depois do show delas, foi a vez dos comandados do técnico Gerardo Majella entrarem
em quadra, favoritíssimos contra a garotada do Colégio João Cavalcanti, de Nazaré da
Mata (campeão da rede estadual). Construída desde o início, a vitória dos olindenses
convenceu principalmente pelo belo futsal apresentado. Um futsal que justificou o
placar de 7 a 0 ao final. Marcaram Renato, duas vezes, Ítalo, Gabriel, Isaldo, Rafael e
Ulisses, artilheiro da competição com 11 gols.
Três atletas são remanescentes daquele time campeão brasileiro mirim: o goleiro
Thomaz, Ítalo e Rafael de Paula. Os dois últimos são rivais no futebol de campo.
Enquanto Ítalo defende o infantil do Náutico, Rafael joga pelo juvenil do Santa Cruz.
Os atletas que disputaram esta edição dos Jep´s
têm de 15 a 17 anos.

