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Todos os campeões de 2017

Santa Marta conquista o
Módulo B e volta à elite

Ratinho é mais uma vez o
Craque da Seleção REPLAY

e os melhores do ano
Super Rato
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Fabrício é  tetra  no Master

E no
Módulo B...

Fabrício, campeão Master

Não tem pra
ninguém no Master!
O Fabrício disputou

em 2017 sua sétima
final seguida na ca-
tegoria, ganhando o
quarto título conse-
cutivo. De 2011 pra
cá, o clube grená foi

vice em 2013 e
campeão em 2011,
2012, 2014, 2015,

2016 e 2017.

No Módulo B do Master, o
Baixa foi o grande campeão.
O Leblon fica com o vice e

também sobe pro Módulo A
da categoria. Terceiro coloca-
do, o Vila Esperança também

comemora o acesso.

O vice nessa tempo-
rada foi o Parque das

Américas. Para muitos,
a chegada do Verdão

à final foi uma sur-
presa. O segundo lu-
gar foi comemorado

pelo Periquito. Parque, vice-campeão Master

Baixa, campeão Master B

Leblon, vice-campeão Master B

LOCAÇÃO DE
MÃO DE OBRA

3321-9786 / 9.9999-8484

RESENDE
SERVIÇOS GERAIS

NACIONAL CALHAS
Eduardo: 99630-4559  |  Ademar: 99779-9027

Calhas, rufos, pingadeiras e condutores em geral
Orçamento sem compromisso

Aloísio - Presidente do Lageado
(34) 9 9998-4036

Salão Beleza FemininaSalão Beleza FemininaSalão Beleza FemininaSalão Beleza FemininaSalão Beleza Feminina
Cabelos em geral * Unhas decoradas
Maquiagem * Design de sobrancelha

R. Sara Abdanur, 879 - Leblon - 3334-1805
ThauaneThauaneThauaneThauaneThauane RodriguesRodriguesRodriguesRodriguesRodrigues  99798-4547

Nosso Esporte



Dezembro de 2017 facebook.com/jornalreplay 3

USC é o  maioral  na base
O Uberaba Sport Club
dominou a base local
em 2017. Das cinco
categorias de base

promovidas pela LUF,
o USC foi campeão em

três e vice em uma.

No Pré-Mirim, após o
vice em 2015 e o título
em 2016, o Zebuzinho
ficou em segundo lugar

esse ano, na disputa
por pontos corridos. Pré-Mirim, vice-campeão

Mirim, campeão

Juvenil, campeão

Junior, campeão

No Mirim, na terceira
final seguida, o USC

foi campeão de forma
arrasadora. Vindo de
título em 2015 e vice

em 2016, o clube
alvirrubro ocupou

de novo o lugar mais
alto do pódio, com 13

vitórias e só uma
derrota na campanha.

No Infantil, após duas
finais seguidas, o time

ficou em 3º lugar.

No Juvenil, título na
superação. Depois de
derrapar na 1ª fase,
classificando-se só
porque o Pinheiros
perdeu pontos no

“tapetão”, o Uberaba
arrancou e não soube
o que é derrota na 2ª
fase e no hexagonal
final, sagrando-se

tricampeão.

E no Junior, depois da
prata em 2016, o

Colorado conquistou
o título esse ano,

invicto no hexagonal,
com 13 de 15 pon-

tos na fase final.

Rua Padre Zeferino, 299 - Loja 1 - EEUU

LAVA-JATO DO CORINTIANO

* Guariba e polimento cristalizado *
* Lavação completa com cera *

* Lavamos tapetes, carpetes etc*

Rua Gonçalves Dias, 272 - B. Fabrício - 3315-4356

Barbara Lemes
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Merceana entre  os grandes

O trabalho sério da
diretoria da Merceana
vai dando resultados.

O tradicional clube
alviverde reassumiu
seu lugar entre os

grandes e estará no
Módulo A do Amador
em 2018. O acesso
foi conquistado com
o segundo lugar no
Módulo B, com uma

bela campanha.

E a Veterana não es-
quece da base. O tra-
balho iniciado no ano

Vice-campeã Amador B

Vice-campeã Junior

passado, quando a
equipe esmeraldina
foi vice-campeã no

Juvenil, segue dando
frutos. Nessa tempo-
rada, veio o segundo

lugar no Junior, mos-
trando que os rumos

estão certos.

Além dos bons resul-
tados em campo, a

diretoria vem se es-
forçando para melho-

rar a estrutura. “O
caminho da vitória
começa aqui” é o

lema da Merceana.

Água comemora acesso
A Água Compridense também

está de volta ao Módulo A do
Campeonato Amador.

Com uma campanha regular
na Segundona de 2017, o Peixe
ficou em 4º lugar no hexagonal
final, faturando a última vaga
para a Primeira Divisão.

Av. Dr. Odilon Fernandes, 520 | 3312-1638

* Natação para bebês, infantil,
adulto
* Natação p/ pessoas com ne-
cessidades especiais
* Hidroginástica
* Treinamento avançado

Rua Capitão Domingos, 722 - Abadia
3314-3684 | 99978-3713

Barbara Lemes
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R. Adelino de Paula Leite, 111 - Res. Estados Unidos

9.9943-6460
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Santa Marta  de volta  à elite

Um 2017 histórico
para o Santa Marta.

Após longos anos fora
da elite do Amador, a
equipe conquistou o
título do Módulo B e
garantiu o retorno à

divisão principal.

Segundo a diretoria
do clube, já eram 22

Campeão Amador Módulo B

Ano de
conquistas

para o
Beira Rio

anos ausente do Mó-
dulo A. Nesse tempo,
o Coelho se afastou
das competições,
disputou a extinta

Terceirona, e depois
penou na Segundona.

Até chegar 2017.

Dessa vez a cúpula
tricolor acertou na

montagem do time e
da comissão técnica
e, com uma campa-
nha irrepreensível, o
Santa Marta faturou

não só o acesso, mas
também o título (o

clube é, então, cam-
peão nas três divi-

sões do Amador). Na
trajetória, foram 16

vitórias (uma por
W.O), dois empates e
uma derrota, 45 gols
marcados e 14 sofri-

dos. No hexagonal
decisivo, foram cinco

vitórias em cinco
rodadas, e 5 pontos

de vantagem sobre o
segundo colocado.

Realmente histórico!

O sofrimento foi até a última
rodada, mas o Beira Rio con-
seguiu o acesso. Com o 3º
lugar no hexagonal final da
Segunda Divisão, o Jacaré
volta para o Módulo A do

Amador em 2018. O Beira
também fez bonito na base,
que vem recebendo atenção
especial. Nessa temporada, o
clube foi vice-campeão nas
categorias Mirim e Infantil.

3º lugar Amador Módulo B

Vice-campeão Infantil

Vice-campeão Mirim

GIRO MÓVEIS

Av. Nenê Sabino, 616 - B. Olinda
 (34) 9.8811-9799 // 9.9170-4536

COMPRA - VENDA - TROCA
MÓVEIS NOVOS E USADOS
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Destaques do ano são  premiados
na Feijoada da Seleção REPLAY

Premiação para a Seleção do Módulo B do Amador, só o
REPLAY tem. Saca só o timaço escalado esse ano, sem-
pre formado por votação:
Goleiro: Lambão (Santa Marta)
Lateral-direito: Badoido (Merceana)
Zagueiros: Bruno (Água Compridense) e Felipe (S. Marta)
Lateral-esquerdo: Assis (Santa Marta)
Volantes: Carlinho (Santa Marta) e Gago (Merceana)
Meias: Wellington (Vila Militar) e Mairon César (S. Marta)
Atacantes: Chitão (Santa Marta) e Paraíba (Água Compri-
dense)
Técnico: Márcio Souza (Santa Marta)
Craque: Carlinho (Santa Marta)

Os melhores
da Segundona

Av. Dom Luiz Maria de Santana, 605 - Mercês
Entregas em domicílio: 3332.9366 - 3332.3424

3338.7959
9 9177.3874
9 8804.3598

Os destaques do futebol amador em 2017 foram premiados em mais uma
Feijoada Solidária da Seleção REPLAY. Com apoio da Funel, a sétima edi-
ção do evento reuniu centenas de pessoas no salão da UAI, entre jogadores,
técnicos, dirigentes, árbitros, familiares e amigos. Na ocasião foram arreca-
dados mais de 400 litros de leite como ingresso, que foram doados à entida-
des assistenciais.
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Os  craques  do Amadorão
Desde 2008 é promovida a Seleção REPLAY do Ama-

dor. A premiação foi uma das primeiras do REPLAY , que
depois criaria outras, sempre para valorizar a disputa en-
tre os craques da bola. A escolha dos melhores jogadores
de cada campeonato é sempre feita por votação. Confira
o 11 ideal escalado pelos leitores em 2017:
Goleiro: Gustavo (Bonsucesso)
Lateral-direito: Pelezinho (Bonsucesso)
Zagueiros: Leandro (Barcelona) e André (Barcelona)
Lateral-esquerdo: Vandier (Bonsucesso)
Volantes: Jonathan Andrade (Bonsucesso) e Pavão (Bon-
sucesso)
Meias: Thalison (Barcelona) e Douglas (Vila Nova)
Atacantes: Léo Porto (Fabrício) e Ratinho (Bonsucesso)
Técnico: Paulo Victor (Bonsucesso)
Craque: Juninho Ratinho (Bonsucesso)

Arbitragem também é homenageada
Os destaques da arbitra-

gem também foram laurea-
dos na festa, também tendo
sido escolhidos por votação.
A assistente Andressa Olivei-
ra ganhou como revelação.
Luiz Antônio Campos foi elei-
to o melhor assistente. E o
prêmio de melhor árbitro do
ano foi de Ciro Chaban. Andressa, a revelação Luiz, o melhor assistente Ciro, o melhor árbitro

Casa de Carnes

Feira livre das 6h às 12h
3313-1758 // 99978-4274

elo engenhar1a
99981-2988

Av. Orlando Rodrigues da Cunha, 155 - Leblon
3311-2727 | 99670-0700

invictatecnologia.com.br

3336.7989
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O  brilho  das
categorias de base

As categorias de base não podiam fi-
car de fora! O REPLAY celebra os me-
lhores jogadores do Pré-Mirim, Mirim,
Infanil, Juvenil e Junior, oferecendo aos
eleitos as Bolas de Bronze, Prata e Ou-
ro. Como nas outras premiações, a es-
colha dos melhores é feita por vota-
ção. Conheça os agraciados desse ano.

Pré-Mirim

Bola de Bronze: Luís Osório
(meia, Independente)

Bola de Prata: Neto
(meia, Uberaba)

Bola de Ouro: João Vitor
(meia-atacante, Ipiranga)

Mirim

Bola de Bronze: Gabriel
(goleiro, Uberaba)

Bola de Prata: Cauã
(atacante, Beira Rio)

Bola de Ouro: Gabriel
(meia, Uberaba)

Infantil

Bola de Bronze: Yago
(meia-atacante, Beira Rio)

Bola de Prata: Everton
(atacante, Independente)

Bola de Ouro: Arthur
(atacante, Independente)

Juvenil

Bola de Bronze: Netinho
(meia, Independente)

Bola de Prata: Felipe
(zagueiro, Atlético)

Bola de Ouro: Brayan
(atacante, Uberaba)

Junior

Bola de Prata: Aracaju
(zagueiro, Merceana)

Bola de Ouro: Janiel
(meia-atacante, Nacional)

Bola de Bronze: Gabriel Pelé
(atacante, Uberaba)

Av. Guilherme Ferreira, 1910 - (34) 3338-2473 / 3312-2561

   M VeículosV
- Compra
- Vende
- Troca

Av. Dr. Thomaz Bawden, 312
Amoroso Costa - 3336.8000

Fotos: Zé Alfredo Ciabotti
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Juninho Ratinho  Fenômeno

Gabriel, atacante,
sub-12, Santos

Matheus, meia
sub-17, Goiás

Gabriel, meia
sub-13, Palmeiras

Guilherme de Lucca,
meia, sub-16, Goiás

Pablo, meia,
sub-20, Audax-SP

Vitor, zagueiro s-11; João, atacante s-10;
Guto, atacante s-11; Marcelino, meia s-10;
Neto, meia sub-11; Fluminense

Guilherme, meia,
sub-16, PSTC-PR

Khauan, meia,
sub-11, Atlético-PR

Clebio, meia
sub-13, Atlético-MG

Paulo, atacante,
sub-16, PSTC-PR

Antony, lateral/volan-
te, sub-16, PSTC-PR

Pedro, lateral/volante,
sub-14, Atlético-MG

Igor, zagueiro,
sub-17, Fluminense

João Pedro, meia,
sub-14, Atlético-PR

Saldanha, atacante,
sub-20, Audax-SP

Se o Bonsucesso vem sendo o time a ser batido nos últimos anos, o
principal jogador da equipe é o grande craque do futebol amador nos
últimos tempos. Os números credenciam Juninho Ratinho a esse status.

Sempre com a camisa 10 do BAC, Ratinho tem cinco títulos no Ama-
dorão (2008, 2011, 2013, 2014 e 2017), e recordes impressionantes na
Seleção REPLAY. Das dez edições, ele aparece em sete: 2008, 2010,

Mais troféus

Peixão, a revelação
Vamos às últimas premiações do REPLAY

em 2017. O zagueiro Peixão, do Koreia,
foi eleito a Revelação do Amador. O tro-
féu “Gol de Ouro”, pro autor do gol mais
bonito do Amador, foi pra Matoso, do Bar-
celona, pela bicicleta contra o Koreia, na
primeira fase. A “Chuteira de Ouro”, pro
maior artilheiro da temporada, é de Tatu,
com 29 gols (26 pelo Fabrício, no Master,
e 3 pelo Bonsucesso, no Amador). O Vila
Militar recebeu a “Homenagem Especial”.

2011, 2012 (artilheiro), 2014, 2016 e 2017. Só
ficou fora em 2009, 2013 e 2015, sendo que
em 2009 não disputou o Amador. Ou seja, de
nove vezes em que competiu, Ratinho esteve
entre os melhores na votação dos leitores do
REPLAY em sete. O “Fenômeno” ainda foi o
Craque da Seleção REPLAY em quatro anos:
2011, 2012, 2014 e 2017. Quatro também é o
número de finais em que ele fez gol: em 2008,
2011, 2014 e 2017.

Futsal, o passaporte
para o campo

Academia Piu
9.8850-7127 / 9.9689-3335

Muitos clubes brasileiros “separam” o futsal
do futebol de campo quando os atletas chegam
à certa idade. É hora de escolher uma modali-
dade e abdicar da outra.

O jogador de futsal que atua no campo traz do
salão características como habilidade, raciocí-
nio rápido, movimentação constante, condução
de bola e drible em espaço reduzido.

Na Academia Piu, os alunos praticam o fute-
bol de campo e o futsal. Na quadra aprendem a
dominar os “caprichos” da bola, levando-a gru-
dadinha ao pé, roçando a “redonda” como num
afago, até a eventual transição pro campo.
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IAC, o único campeão  invicto

De todas as competi-
ções da Liga Ubera-
bense de Futebol em
2017, só uma teve

um campeão invicto.
A façanha é do Inde-

Independente, campeão Infantil

pendente, que con-
quistou o título da

categoria Infantil sem
uma derrota sequer.
A campanha celeste

foi sensacional. O

time azul somou 12
vitórias e um empate.
Após o segundo lugar
em 2015 e 2016, o
IAC sagra-se cam-

peão de forma incon-

testável. A defesa foi
o ponto forte: a equi-
pe sofreu apenas oito
gols, não tendo sido
vazada no hexagonal

final do certame.

Ipiranga
conquista
o Pré-Mirim

Ipiranga, campeão Pré-Mirim

Com bela campanha,
apresentando valores a
serem garimpados, o
Ipiranga conquistou o

Pré-Mirim. Na categoria
dos atletas mais novos,
o técnico Luizinho Vaz
plantou a semente.

Agora, é regar!

Galo bica a PRATA
O Atlético surpreendeu
muitos “especialistas”
e foi vice-campeão no
Juvenil. No hexagonal
final, ficou atrás do

campeão USC apenas
no saldo de gols. Com
um grupo unido, o Galo
ganhou uma prata que

valeu como ouro. Atlético, vice-campeão Juvenil

# Super troca de óleo
# Limpeza de radiador
# Higienização de ar-condicionado
#Alinhamento, pneus e mecânica geral

Av. Elias Cruvinel, 928
Boa Vista - 3312-8501
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Naça com a  base pronta

Pela segunda vez, o Nacional
disputou a final do Regional

sub-20, na segunda edição da
competição, e repetiu 2016,
ficando com o segundo lugar.

Após passar pelo rival USC
nas semifinais, o Alvinegro

Nacional, vice-campeão Regional sub-20

parou no favorito Uberlândia
na final. O Periquito conquis-
tou o título de forma invicta.

Ao Naça, além da prata, fica o
reconhecimento do belo tra-

balho e a esperança de que as
duas finais mostrem a impor-

tância de uma sequência. A
torcida espera a continuidade
do projeto com a participação
do Elefante na Terceirona do

Mineiro em 2018, com os
garotos da base, que já mos-
traram valor e agora aguar-

dam uma oportunidade.

O Bonsucesso é o dono
do título do Sênior em
2017. O time engrenou
durante a competição e
arrasou o Fabrício, nas
semis, e o Madureira,
na final, coroando o
trabalho do técnico

Toninho. Tradicional na
categoria, o Madura fez
bela campanha e che-
gou à mais uma final,
ficando com o vice. Madureira, vice-campeão Sênior

Bonsucesso, campeão Sênior

BAC é o
campeão
no Sênior

Av. Edilson Lamartine Mendes, 613
Parque das Américas - 3311-3003

Escola de Futebol do Santos F. C.
Rua Carlos Tasso Rodrigues da Cunha - Campo do Ipiranga - Bairro Fabrício - 9.9996-7403

Para alunos de 4 a 15 anos | Treinos às terças, quintas e sábados
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Bonsucesso  supercampeão

O Bonsucesso con-
quistou o Amadorão

pela nona vez em sua
história. O BAC é o
“papa-títulos” dos
últimos anos. De

2006 para cá, são
dez finais, com quatro

vices e seis títulos.

Em 2017, o Tourão
do Parque mostrou

mais uma vez ser um
“time de chegada”.
Passou pelo Arem,

em confrontos difíceis
nas quartas-de-final,
e depois eliminou o
forte Fabrício nas

semifinais, com uma
reação espetacular:
perdeu o primeiro
jogo por 4 x 2, e

ganhou de 3 x 0 na

Bonsucesso, campeão Amador Módulo A

Barcelona, vice-campeão Amador Módulo A

segunda partida. Na
final, superou a sen-

sação Barcelona, com
um 0 x 0 e uma vitó-

ria de 2 x 0.

Com os nove canecos
de campeão do Módu-

lo A, o Bonsucesso
iguala-se à Indepen-

dente, Fabrício e
Atlético como maior
vencedor da história

da competição. Só
que o BAC levou me-
nos tempo para con-

quistar as nove estre-
las, já que foi fundado
em 1970 e filiou-se à
Liga em 1980, quan-
do disputou o Amador
pela primeira vez - e

já foi campeão (o
Atlético nasceu em

1937; o Independen-
te em 1938; o Fabrí-

cio em 1943). Agora,
o lema do Bonsuça é
“rumo a la décima”.

O vice-campeão Bar-
celona também fez

história. Ora, logo em
sua segunda partici-
pação no Módulo A, o
Barça já disputou a

final, após ter chega-
do às semifinais no

ano passado.

Av. Cel. Joaquim de Oliveira Prata, 630 - São Benedito
(34) 2103-0800 - riverautopecas.com.br

Executamos qualquer serviço
em mármore, granito e ardósia
3336-6122 | 3336-6150

Whisky - Vodka
Vinhos - Cerveja

Cervejas especiais
Bebidas quentes

Energéticos
R. Ismael Alonso y Alonso,
367 - Parque das Américas

99994-0835


