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Requeiro, nos termos do Artigo 211-A, do

Regimento Interno, que fique constando nos anais desta Casa de Leis, a
matéria publicada no Jornal Folha da Cidade, em sua edição de 5 de
fevereiro de 2.019, na pági na 06, sob o título "Por pontos, Lívia Renata
conquista segunda vitória no UFC".

Dê-se conhecimento desta deliberação ao
jornal Folha da Cidade e a famíl ia da homenageada.
Sala de sessões Plínio de Carvalho, 05 de fevereiro, de 2019.
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Terça-Feira, 05 de Fevereiro de 2019

CBF divulga o calendário 2019
Ao todo, a bola vai rolar 344 vezes para partidas de futebol feminino em 2019 no
Brasil. São três competições: o Brasileirão Feminino A-1, o Brasileirão Feminino A-2 e
o Brasileirão Sub-18.
O ano de 2019 será de muitas novidades para o futebol
feminino. A Confederação
Brasileira de Futebol (CBF)
divulgou o calendário de competições, que terá uma novidade: o Brasileirão Sub18. O torneio vem para suprir uma carência da modalidade no país, e
se torna a primeira competição
de base do futebol feminino
criada e organizada pela CBF.
A escolha da categoria Sub18
vem para atender às necessidades dos elencos das equipes
brasileiras e servir melhor a
Seleção Brasileira nas categorias Sub15 e Sub17.
O Campeonato Brasileiro
Feminino precisou passar por
alterações, já que o ano de
2019 é diferente na modalida-

de. Com as novas regras do
licenciamento, o torneio precisou se adequar para poder receber tantas equipes que abraçaram o futebol feminino nesta
temporada. O número de equipes participantes subiu de 16
para 36, com um crescimento
de 60% no número de jogos
(de 75 para 120).
“Desde 2012 a CBF vem
preenchendo lacunas no calendário da base e do futebol
feminino e criando competições para atender as duas categorias. No feminino, os desafios eram a manutenção e a
ampliação da divisão de acesso e a criação da primeira competição de base do futebol feminino. Uma demanda de muito anos que a CBF consegue

Futebol feminino da Ferroviária é referência nacional
em estrutura. (Foto: Jonas Bezerra/arquivo)

viabilizar. Será uma chance de
descobrirmos novos talentos,
encontrar novas Martas e Formigas. Estamos muito felizes
com essas novidades”, analisa
Manoel Flores, diretor de Com-

petições da CBF.
Conheça os detalhes de
cada uma das competições do
futebol feminino para 2019, por
ordem cronológica de realização durante o ano.

Vôlei feminino de Araraquara vem com
equipe renovada
No próximo dia 12 de fevereiro inicia os treinos do Vôlei+
para a temporada 2019. Com o
elenco praticamente definido,
a equipe Sub20 vem praticamente toda renovada.
Alguns nomes já estão certos para a temporada. “Todo
final e início de temporada é
normal perdermos algumas
atletas, outras virem para compor a equipe e outras
retornarem. Faz parte de qualquer equipe esportiva. Mas,
este ano teremos uma equipe
bastante renovada em relação
ao ano passado”, salienta o
técnico araraquarense, Eduardo Zambone.
Além das atletas que ficaram e confirmaram presenças
para esta temporada, o vôlei

Equipe busca novas conquistas na temporada (Foto:
Jonas Bezerra/arquivo)

feminino já tem confirmado
novos nomes que integrarão a
equipe. “Nossa equipe vem
toda reformulada e teremos

muito trabalho pela frente para
começar a dar conjunto e ritmo
às atletas. Vamos fazer novamente uma equipe competiti-

va”, diz Zambone que aguarda
ainda a definição de outros
nomes para fechar o grupo.
Entre os novos nomes já
confirmados estão os de: Paola
Cury, Lorena Loris, Jaqueline
Emiliano, Nicole Pegolato,
Luana Godoy, Ana Beatriz
Dutra, Luiza Luna, Lara Caldeira, Gabriele Santos e
Isabella Sabino.
Além das categorias Sub18
e Sub20, este ano passa a integrar o Projeto Vôlei+ a categoria Sub16. A comissão técnica
do projeto é formada por:
Eduardo Zambone, técnico;
Letícia Kob e Welton Franco,
assistentes; Gabriela Regolim,
fisioterapeuta; Natália Tilcailo,
psicóloga; e Jonas Bezerra,
imprensa.

Projeto Voleisol/Fundesport enumera
série de conquistas
Enumerando os bons resultados alcançados na última temporada, em disputas com grandes adversários, o Voleisol/
Fundesport comemora a medalha de ouro obtida pela equipe adulta masculina de vôlei
nos Jogos Regionais de Matão,
em julho.
Comandado pelo técnico e
professor da Fundesport, Alexandre Volpe, esse time também conquistou o 7º lugar nos
Jogos Abertos do Interior de
São Carlos, em novembro, e o
3º lugar na série Ouro da APV
– Associação Pró-voleibol, da
qual participaram, ao longo da
temporada, várias cidades do
Estado de São Paulo.
O projeto comemora tam-

bém o vice-campeonato da
série Ouro da APV conquistado pela equipe de vôlei de praia
feminino, além do 4º lugar nos
Jogos Regionais de Matão. As
meninas desta modalidade também são dirigidas por Alexandre Volpe.
As equipes de vôlei prémirim e mirim, ambas do feminino, cuja técnica é a professora da Fundesport, Jucerlei
Tilcailo, foram ambas campeãs da série Prata da APV.
Já o infantil e o mirim masculino, sob o comando técnico
de Cláudio de Oliveira Bueno,
obtiveram o 4º lugar da APV,
ambos pela série Ouro.
Ainda de acordo com Alexandre, quem se interessar em

Projeto é destaque na formação de atletas de alto
rendimento. (Foto: Jonas Bezerra/arquivo)

participar do projeto, principalmente crianças e adolescentes, basta ligar na Fundesport,
no número 3303-2700, ou ir

diretamente ao Ginásio Guilherme Fragoso Ferrão, ou Ginásio da Pista, de 3ª a 6ª feira,
no período da tarde.
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Por pontos, Lívia
Renata conquista
segunda vitória na UFC

Lívia vence a segunda luta pela UFC
(Foto: Divulgação/UFC)

Aos poucos, Lívia Renata vem conquistando espaço na
principal competição de MMA do mundo: a UFC (Ultimate
Fighting Championship). Na noite do último sábado (2), ela
conquistou a sua segunda vitória ao vencer a compatriota Sarah
Frota por pontuação: 2 a 1 (28/29, 29/28 e 29/28). A luta
integrava o card principal da UFC de Fortaleza/CE.
Na sua estreia na competição aconteceu em setembro do ano
passado, em São Paulo. Lívia havia vencido a australiana Alex
Chambers no primeiro round. Ao todo, a lutadora de 27 anos
possui 13 vitórias e uma derrota na competição (para Angela Hill,
em 2016, pela Invicta FC).

Uniara/Fundesport
retorna aos treinos
Público pode acompanhar as atividades
no Gigantão

O Paulista está as principais competições que a equipe
disputará na temporada (Foto: Jonas Bezerra/arquivo)

O time de futsal da Uniara/Fundesport fez as últimas
contratações e voltou aos treinos nesta segunda-feira (4), a partir
das 18h, no Gigantão.
“Além do goleiro André, que entrou no lugar de Japinha,
contratamos o pivô Pelé, o ala Tilbita e o fixo Bastos”, conta o
técnico da equipe araraquarense, Renê Benacci.
Ele informa que os treinos serão realizados de segunda a
quinta-feira, das 18h às 20h, e que o público pode prestigiar as
atividades.
Mesma base de 2018 e competições em 2019
A base do elenco de 2018 foi mantida, segundo Benacci.
“Acredito que isso seja muito bom, pois temos um grande ano de
competições, de modo que manter o time é essencial”, comenta.
O treinador conta que, em 2019, o Uniara participará, no
primeiro semestre, da Copa Paulista e, no segundo, da Liga
Paulista, dos Jogos Regionais, em julho, em Barretos, e dos Jogos
Abertos do Interior, em Marília, ainda sem data definida.
Na análise de Benacci, 2018 foi um grande ano para o Uniara.
“Estamos entre as grandes equipes do estado, e os resultados
mostraram isso: quartas de final da Liga Paulista, semifinal da
Copa Paulista, terceiro lugar nos Jogos Abertos do Interior e o
bicampeonato dos Jogos Regionais”, finaliza.

Andréia Rosa retorna
à Ferroviária
(Foto: divulgação/AFE)

Depois da contratação de
treinadora Tatiele Silveira, a
Ferroviária repatria agora a
zagueira e experiente Andréia
Rosa, após seis anos no futebol
norueguês. Ela reforçará a
equipe na temporada 2019.
Medalha de prata nas Olimpíadas de Pequim em 2008, ela
atuou pela Ferroviária de 2001
a 2012 e completou mais de
150 partidas pela equipe.

Andréia Rosa trará toda
experiência dos gramados
europeus
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Através do presente requerimento n° 240/2019,
pretende o Vereador Jeferson Yashuda, que fique constando nos anais desta Casa de
Leis a matéria publicada no Jornal Folha da Cidade, em sua edição de 5 de fevereiro
de 2019, na página 06, sob o título "Por pontos, Lívia Renata conquista segunda vitória
no UFC".
A matéria se enquadra no disposto pelo Artigo 211-A,
do Regimento Interno desta Casa de Leis.

Somos favoráveis à inserção requerida.

É o parecer, s.m.j.
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