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O melhor do esporte
uberabense em 2019

Destaques do futebol amador foram premiados na 9ª Feijoada Solidária da Seleção REPLAY
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Os destaques de 2019
2019 foi o grande ano da carreira do tenista uberabense João Menezes.

Em sua melhor fase, ele chegou a duas finais de Challenger, faturando o título
em Samarkand, no Uzbequistão, e ficando com o vice em Binghantom, em
Nova York, nos Estados Unidos.

Em agosto, a grande conquista da vida do brasileiro, ganhando a medalha
de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru. Menezes passou pelo
então campeão Facundo Bagnis na semifinal, vencendo o argentino por 2 x 1
de virada, e no embalo derrotou na final o chileno Tomás Barrios, em um jogo
duro, ganhando por 2 sets a 1 (parciais de 7/5, 3/6 e 6/4).

Com o título, o uberabense praticamente carimba uma vaga na Olimpíada
de 2020, em Tóquio – os finalistas classificam-se desde que estejam entre
os 300 melhores da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais) na época
da disputa no Japão. Quando do fechamento dessa edição, o mineiro era
o 191º.

A uberabense Grazielle Pedroso consolida-se como uma das principais corredoras de grandes
distâncias do Brasil. Em 2019, ela foi vice-campeã na Maratona de Campinas, vice-campeã na
Maratona SP City, e ficou em 3º lugar na Maratona Internacional de Florianópolis. A fundista ainda
disputou a Maratona de Amsterdã, conseguindo concluir a prova, uma das mais importantes do
mundo. Na Holanda, ela teve a companhia do também corredor Alessandro Rocha, da Assessoria
Personal Run, que promoveu diversas ações para financiar a participação de Grazi na Maratona - e
também cruzou a linha de chegada.

Os paratletas de Uberaba fazem bonito. No golbol, as equipes da Aduc (Associação Desportiva
Uberabense dos Cegos) disputaram o Regional Sudeste 1, com o time feminino conquistando a
prata e o masculino ficando em quinto lugar. As garotas ainda jogaram o Brasileiro Série B, também
realizado no CT Paralímpico de São Paulo, ganhando o bronze.

Já o time de basquete em cadeira de rodas da Adefu (Associação dos Deficientes Físicos de
Uberaba) fez mais uma bela jornada em 2019, com direito ao 4º lugar no Campeonato Mineiro.
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Uma retrospectiva do esporte uberabense na temporada, com o que foi assunto nas páginas
do REPLAY ao longo do ano. Leia ou releia as notícias completas no jornalreplay.net,
navegando pelas conquistas dos atletas e equipes da cidade nas competições locais,
regionais e mundo afora, além de outros destaques nas mais diversas modalidades.

Confira também o conteúdo exclusivo no Face e no Instagram. Viva o esporte!

Adefu, 4º lugar no Mineiro Aduc, bronze no Brasileiro
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Paratletas de Uberaba con-
quistaram pódios nas Paralimpí-
adas Escolares, em São Paulo.
Na natação, Pablo Henrique, de-
ficiente visual da classe S11, foi
campeão nos 50m crawl, 50m
costas, 50m peito com recorde
e 50m borboleta também com
recorde. Pedro Henrique, defici-
ente físico da classe S8, foi pra-
ta nos 25m costas e nos 25m
peito e bronze nos 25m crawl.
João Manoel, classe S1 down,
foi prata nos 100m crawl e nos
100m peito.

Na bocha, Ana Vitória Teixei-
ra foi bronze na classe BC1.

JEMG. Muitas medalhas para
os uberabenses nos Jogos Es-
colares de Minas Gerais. Na eta-

As equipes da Academia de Futebol e
Futsal Piu celebram uma temporada de
resultados expressivos.

No futsal, o time sub-10 foi campeão na
série prata da Copa Paulista & Sul Minas.
O sub-12 foi campeão na Copa Anhangue-
ra. E, na série ouro da Paulista & Sul Mi-
nas, o sub-12 e o sub-14 ficaram em ter-
ceiro. Parte do elenco sub-13 ainda inte-
grou a equipe da Funel na campanha do
vice no Campeonato Mineiro.

No futebol de campo, muitos troféus. O
sub-11 foi bronze na Copa Anhanguera e
na Uber Cup. O sub-12 foi campeão na
Uber Cup, vice-campeão da Triângulo Mi-
neiro Cup de futebol de sete, e está na fi-
nal da Copa Anhanguera. O sub-13 foi cam-
peão na TM Cup e terceiro na Uber Cup.
O sub-14 foi campeão na Uber Cup e na
TM Cup. O sub-15 foi campeão do Infan-
til da LUF, vice na Uber Cup, campeão na
TM e está na final da Copa Anhanguera.

Os treinos de salão, do sub-7 ao sub-15,
acontecem na quadra Bahamas, e, no cam-
po, do sub-11 ao sub-15, em diferentes lo-
cais. A partir de devereiro de 2020, a novi-
dade será o campo de society na Baha-
mas, para alunos a partir de 4 anos.

Contato: (34) 9 9689-3335

O skatista Cadu Garcia, de apenas 14 anos,
vem se destacando na modalidade. O garoto tem
diversos títulos nas categorias Mirim e Iniciante
- nessa, por exemplo, foi campeão no
“Massacre All Ages”, em Tampa,
EUA, e chegou às finais do “Rei
da Pista”, ficando em 8º no maior
campeonato amador do Brasil,
com 13 anos. Em 2019, já na ca-
tegoria Amador, se sobressaiu
entre os mais velhos. Ficou em
16º na “Far’n High”, etapa do
circuito mundial em Paris, Fran-
ça. Participou do Tampa AM, qualificató-
rio para a Street League, principal liga profis-
sional do planeta, e, mesmo com a clavícula
quebrada, conseguiu passar pela primeira eli-
minatória do torneio. Correndo com dor, Cadu
diz que valeu a experiência, competindo com
skatistas de alto nível do mundo inteiro.

pa Regional Triângulo, que Ube-
raba sediou, pódios no vôlei, fut-
sal e basquete. Foram dois ou-
ros, duas pratas e um bronze,
além de três quartos lugares.

Na etapa Estadual, em Uber-
lândia, um ouro, duas pratas,
oito bronzes e três prêmios de
3º lugar por escola.  Só no judô
foram nove pódios. No ciclismo,
Luca Ferreira foi prata na corrida
por pontos e bronze na estrada.

Na natação PCD, medalhas
para Pablo, Pedro e João, que
somaram nove ouros e duas pra-
tas. Na bocha, Ana Vitória, en-
tão na classe BC2, e Karen Pes-
sato, na BC3, foram prata. As
medalhas de cada modalidade
você confere no jornalreplay.net.

Os nadadores Pedro, Pablo e João com o técnico Alexandre

Atletas da Funel conquistaram medalhas no Torneio Estadual
de Ginástica Rítmica, sob a tutela da professora Francy Mara. Na
primeira etapa, Maria Clara Medina foi prata, e Victoria Souza,
bronze, ambas nas maças, categoria juvenil, nível 3 (para quem
nunca havia disputado competições pela Federação Mineira). Na
segunda, Victoria foi prata na fita e Maria Clara foi bronze na fita e
nas maças. No geral (soma dos dois aparelhos), Maria Clara fi-
cou em segundo lugar, e Maria Eduarda Campos, em terceiro.

Na ginástica artística, a equipe da Funel também conseguiu bons
resultados, como o quarto lugar na Copa Noroeste, com as  atle-
tas Alessa, Gizelly, Carolina, Mayara e Gabriela, sob o comando
da técnica Júlia Gontijo.

Ano de bons resultados para a Academia Piu

Sub-10 / Paulista & Sul Minas Sub-10 em formação

Sub-11 / Uber Cup Sub-12 / TM Cup

Sub-13 / TM Cup Sub-14 / Paulista & Sul Minas
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Os atletas da bocha paralím-
pica da Adefu (Associação dos
Deficientes Físicos de Uberaba)
deram um show em 2019. José
Carlos Chagas, da classe BC1,
e Ercileide Laurinda, da BC2, se
sobressaíram com pódios no
Parapan de Lima. Zeca foi pra-
ta no individual e na disputa por
equipes BC1/BC2. E Leide foi
prata nos pares BC4.

Ainda com a camisa da Sele-
ção Brasileira, os dois conquis-
taram medalhas também na
Copa América. José Carlos foi
prata no individual e campeão
por equipes, enquanto Ercileide
venceu nos pares. Com o ouro,

A turma do atletismo da Adefu também
brilhou. Poliana Sousa conquistou o bron-
ze no Parapan no lançamento de dardo, su-
perando uma lesão. “Foi sofrida essa meda-
lha, com gostinho de ouro”, diz a atleta, que
ganhou a medalha com a marca de 14 me-
tros na classe F54.

Ao longo do ano, foram vários pódios para
os membros da instituição. Na etapa Regio-
nal Centro-Leste do Circuito Brasil, os dez

dores em quatro classes, a Ade-
fu teve a maior delegação.

Zé foi vice-campeão BC1,
enquanto Ercileide levou o ouro
na BC4, vencendo na final o
colega Léo Carone, que ficou
com a prata.

Encerrando o ano, pódios
para os atletas no Brasileiro da
modalidade, onde competiram
pela Região Centro-Oeste. Na
disputa de equipes, José Carlos
(BC1) e Mariana Ramos (BC2)
foram prata. E, nos pares, Erci-
leide e Léo foram bronze. Nas
provas individuais, Zeca foi pra-
ta, Léo pegou bronze, e Leide,
prata.

os dois classificam-se para os
Jogos Paralímpicos de 2020.

Em casa. Uberaba recebeu

o Campeonato Regional Centro-
Oeste de Bocha, realizado no
Centro Olímpico. Com 11 joga-

Ercileide e José Carlos com a estafe Hindielle Andrade

Poliana: bronze no Parapan

O paratleta João Carlos Nogueira, fera da natação, triatlo e
maratona aquática, agora encara as ultramaratonas. Ele comple-
tou a Travessia 14 Bis, nadando 24 quilômetros no mar, no canal
de Bertioga a Guarujá, no litoral de São Paulo, sendo o único par-
ticipante na categoria PCD (pessoa com deficiência). O ubera-
bense, que tem a perna direita amputada, concluiu a prova em
6h03min10s. Foram mais de dez mil braçadas. No geral, ele ficou
em 68º entre 165 competidores. João se prepara para um desafio
audaz em 2020: ser o primeiro brasileiro amputado a atravessar o
Canal da Mancha, que separa a França da Inglaterra.

No Regional Centro-Leste de Natação, pódios para a a dupla da
Academia Acquatica: Israel, deficiente visual da classe S11, fatu-
rou duas pratas e três bronzes, e João Carlos, amputado da clas-
se S9, um ouro, duas pratas e um bronze.

Ex-atleta da Adefu, Raissa Machado foi campeã no Parapan, conquistando o ouro no
dardo F56, com recorde pan-americano: 22,64m.

atletas conquistaram 17 ouros, seis pratas
e quatro bronzes, competindo no lançamento
de dardo, lançamento de disco e arremesso
de peso. Nas duas fases do Circuito Nacio-
nal e no Campeonato Brasileiro, mais me-
dalhas para os uberabenses, com Poliana
Sousa, José Humberto “Batata” e Kenned
Batista figurando entre os melhores. Polia-
na e Batata ainda ganharam medalhas no
Open Internacional.

No Circuito de Corrida de Rua
Funel/ACRU, Vitor “Gasolina”,
no masculino, e Teresinha Men-
des, no feminino, são os cam-
peões no geral.

No Torneio Uberaba de Nata-
ção, a Acquatica/Olímpica foi
a campeã na faixa de jovens, e
a Asaub, na de master.

De volta ao esporte após uma pausa por con-
ta da gravidez, Ana Carolina Faleiros é vice-
campeã na categoria 30 a 39 anos da “Triathlon
League” em São José do Rio Preto-SP. Ela com-
pleta os 750 metros de natação, 20 quilômetros
de ciclismo e 5 quilômetros de corrida da moda-
lidade sprint em 1h33min, cruzando a linha de
chegada com a filha Helena nos braços.

Av. Cel. Joaquim de Oliveira Prata, 574
Ligue e agende: 2103-0800 www.imperialbrindes.com.br | (34) 99990 1945
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O carateca
Reginaldo Damião

aumentou a coleção de
medalhas esse ano.
Lutador da categoria

master, estilo kumite, o
faixa-preta foi campeão

mineiro, depois campeão da
etapa classificatória (antigo
zonal) do Brasileiro, levou o

ouro também no Open
internacional Arnold Sports,

sagrou-se campeão do
Mundialito na Argentina no

individual e ainda levando o
bronze por equipe, e por

fim, foi campeão brasileiro,
na etapa final (nacional), no

individual e por equipe.

Uberabenses conquistaram pódios no
Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, realiza-
do em Barueri-SP. Danielle Afonso, faixa-
marrom, foi vice-campeã no peso pluma, ca-
tegoria master 1. Raphael Teodoro, faixa-
roxa, foi campeão no peso galo master 2.
Por fim, o faixa-preta Romes Ramos fatu-
rou duas medalhas: foi bronze no superpe-
sado master 1 e ouro no absoluto.

No Pan-Americano de Jiu-Jistsu, que
ocorreu em Brasília, Romes foi campeão
no absoluto “No Gi” (sem quimono). O peso
pesadíssimo Álvaro Walter, também com-
petindo sem quimono, foi vice-campeão fai-
xa-preta adulto e terceiro no absoluto. E a
peso pena Danielle Afonso foi vice-cam-
peã faixa-marrom no master.

Por fim, no Sul-Americano, a faixa roxa
Júlia Oliveira trouxe a medalha de bronze
da categoria adulto, peso pluma.

No grande evento de novembro, oito tatames foram montados para a
disputa no Centro Olímpico. Os anfitriões fizeram bonito. No Brasileirão,
51 judocas da cidade-sede foram ao pódio, e, no certame continental, 27.
Os uberabenses conquistaram 25 ouros, 15 pratas e 11 bronzes na compe-
tição nacional, e 17 ouros, oito pratas e dois bronzes na internacional.

Uberaba sediou em novembro o Campe-
onato Brasileiro de Ligas e o Sul-America-
no de Judô, recebendo no Centro Olímpico
o maior evento de luta da história da cida-
de. Foram mais de 1400 atletas do Brasil,
Chile, Uruguai e Argentina.

Os judocas uberabenses tiveram um ano
de muitas competições, ganhando um mon-
tão de medalhas no Campeonato Mineiro e
na Copa Triângulo Mineiro, dentre outras.
Em outubro, como uma prévia de organiza-
ção, a Copa Triangulina reuniu mais de 300
atletas no ginásio do Uberaba Tênis Clube.

A equipe Ilton Fighters Team deu um show no Campeonato Mineiro de Kickboxing,
sagrando-se vice-campeã. Foram dez medalhas ao todo, sendo oito ouros e duas pratas.

Na Copa Minas, mais pódios para a equipe, com os quatro lutadores que competiram
conseguindo pódio. Foram dois ouros e quatro pratas.

Por falta de recursos, apenas três lutadores disputaram o Brasileiro, sem pódios dessa
vez. Os atletas amadores ainda batalham na busca por patrocínio.

Os lutadores da
Ilton Fighter:
equipe vice-
campeã no

Mineiro

UberCarros
    .com

Visite nosso site

Romes, campeão brasileiro
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Atletas da Gym Acro de Uberaba tive-
ram um ano de conquistas. No Mundial de
Clubes de ginástica acrobática, em Las
Vegas, EUA, prata para Júlia Martins, Vi-
tória da Silveira e Lívia Castanha na dispu-
ta de grupo feminino; e para Antônio de Car-
valho e Yasmin de Souza, no par misto, to-
dos na categoria infantil.

Na Copa Pan-Americana de Clubes, em

A equipe de futsal sub-13 da
Funel/Uberaba sagrou-se vice-
campeã no Mineiro da catego-
ria. No quadrangular final da
etapa Estadual, em BH, o time

Uberaba sediou as finais da Liga do Triângulo de Handebol. A
Funel/Acevale conquistou três ouros e três bronzes. Foram cam-
peões o cadete feminino, o juvenil feminino e o adulto masculino.
O cadete masculino, o junior masculino e o adulto feminino fica-
ram em 3º. O infantil masculino ainda foi 4º.

O voleibol de base da Funel teve grandes resultados em 2019. O
sub-17 masculino (foto) foi o quarto colocado no Campeonato Mi-
neiro. A equipe ainda foi campeã na Copa dos Campeões (Liga
Paulista) e está na final do Regional (a decisão foi adiada).

Ainda no masculino, título na Copa dos Campeões sub-20 e
prata no Regional sub-19.

No feminino, o sub-15 feminino da Escola Frei Eugênio ficou em
quarto lugar na Copa e no Regional.

O time sub-17 masculino do
UIC Basket foi vice-campeão
na Copa Intermunicipal de Bas-
quetebol, realizada em Santa

Monterrey, no México, o par misto Marcos Paulo e Milena conquistou o bronze na série
dinâmica e ainda ficou em quarto na série estática.

A equipe ainda teve muitos pódios no Torneio Estadual (para ginastas iniciantes e
intermediários), no Campeonato Estadual (para avançados) e no Torneio Nacional.

uberabense, sob o comando do
técnico Lucas Resende e do au-
xiliar Diego Testa, empatou dois
jogos e venceu um, terminando
invicto.

Na Copa Uberaba de Futsal, o WR foi o campeão na série
Ouro da categoria adulto. O Chivas ganhou a série Prata.

No futsal feminino, destaque para o Fox, que é campeão na
categoria sub-15 da Liga do Interior.

Vitória-MG. A equipe sub-17 do
UIC também conquistou a me-
dalha de bronze na Liga do Tri-
ângulo. O sub-15 ficou em 4º.

Handebol cadete feminino campeão na Liga do Triângulo
Basquete sub-17, vice na CIB e bronze na Liga do Triângulo

Gym Acro, prata no Mundial de Clubes

A equipe Amaral Bike sagrou-se campeã
do Brasil Ride 24h, campeonato mundial
de mountain bike realizado em Costa Rica-
MS. Abraão Amaral, Esdras Amaral, Edil-
son Silva, Leandro César, Leonardo Apa-
recido e Lucas Gabriel conquistaram o tí-
tulo na categoria sexteto, pedalando 540
km em 24 horas e 27 minutos.

No NBU (Novo Basquete Uberaba), o
Paulistano foi o campeão da segunda edi-
ção, com o Rio Claro vice. Em 3º lugar fi-
cou o Pinheiros, e em 4º, o Bauru.
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Pelo nono ano seguido, os destaques do futebol
amador foram premiados na festa da Feijoada So-
lidária da Seleção REPLAY. O evento, realizado
no salão da UAI, com apoio da Funel e Itaipava,
reuniu quase 300 pessoas, entre atletas, técnicos,
dirigentes, árbitros e familiares e amigos dos convi-
dados.

Como sempre, o ingresso foi simbólico: a doa-
ção de dois quilos de alimentos. Todos os manti-
mentos foram  repassados a entidades assistenciais.

A apresentação da cerimônia ficou a cargo do
radialista Rodrigo Tubaraum e das jornalistas Adri-
ana Afonso e Érika Machado. Os premiados foram
eleitos por votação, lembra o jornalista responsável
pelo REPLAY, Wagner Ghizzoni Júnior.

O buffet da confraternização foi do Club do Chef
Sancelo. Além da deliciosa feijoada, de sobremesa
teve sorvete Perfetto e doce de leite na palha Aria-
ne. E não faltou música boa, com a banda Vinil Rock
Club agitando a galera!

Craques do futebol amador
são premiados na Feijoada
Solidária da Seleção REPLAY

Jornalista do REPLAY, Wagner posa ao lado de
Adriana, Érika e Tubaraum, que conduziram a noite

Av. Dom Luiz Maria
de Santana, 605
(34) 3332.9366 99177.3874 99820.8519
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Os eleitos
Pré-Mirim
Bola de Bronze: Guilherme (zagueiro, IAC)
Bola de Prata: Gabriel (meia, Ipiranga)
Bola de Ouro: Maykon (atacante, IAC)

Mirim
Bola de Bronze: Kauan (zagueiro, Ipiranga)
Bola de Prata: João Vitor (atacante, Ipiranga)
Bola de Ouro: Cabecinha (meia, IAC)

Infantil
Bola de Bronze: Cauã (atacante, Ipiranga)
Bola de Prata: Silvio (goleiro, Ipiranga)
Bola de Ouro: Amaral (zagueiro, USC)

Juvenil
Bola de Bronze: Passarinho (latetal-e., Vila Nova)
Bola de Prata: Arthur Contarin (atacante, USC)
Bola de Ouro: Magrão (atacante, Pinheiros)

Junior
Bola de Bronze: Guilherme de Lucca (meia, USC)
Bola de Prata: Arthur Gaia (zagueiro, USC)
Bola de Ouro: Genauro (atacante, Pinheiros)

Seleção REPLAY do Amador Módulo B
Goleiro: Matheus (Pinheiros)
Lateral-direito: Salvador (Mangueiras)
Zagueiros: Edilson (B. Retiro), Müller (Mangueiras)
Lateral-esquerdo: Robson (Pinheiros)
Volantes: Cleitinho (Bom Retiro) e Yan (Pinheiros)
Meias: Val (Bom Retiro) e Vitinho (Bom Retiro)
Atacantes: Chitão (Mangueiras) e Pitbull (Baixa)
Técnico: Pateta (Bom Retiro)

Seleção REPLAY do Amador Módulo A
Goleiro: Gustavo (Atlético)
Lateral-direito: Daniel (Atlético)
Zagueiros: Denner (Beira Rio), Leandro (Barcelona)
Lateral-esquerdo: Filipe (Barcelona)
Volantes: Gago (Barcelona), Luiz Antônio (Atlético)
Meias: Buiu (Barcelona) e Tindurim (Atlético)
Atacantes: Chitão (Atlético), Ratinho (Bonsucesso)
Técnico: Geremias (Beira Rio)

Árbitro revelação: João Ribeiro
Melhor assistente: Andressa Oliveira
Melhor árbitro: Rogério de Melo

Gol de Ouro: Yan (Pinheiros, matando no peito e
chutando de fora da área contra o Flamengo)

Chuteira de Ouro: Magrão (Pinheiros): 34 gols no
ano (18 no Juvenil e 16 no Junior)

Homenagem Especial: Cocada (Beira Rio)

Craque do Módulo B: Vitinho (Bom Retiro)

Craque do Módulo A: Tindurim (Atlético)

O Rei da
Carne de Porco

Feira livre das 6h às 12

Confira no jornalreplay.net as instituições que receberam os donativos
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USC leva o Infantil invicto
Deu Zebuzinho no Campeo-

nato Infantil. O Uberaba levou
o título da categoria de forma
invicta. Em uma final parelha
contra o Ipiranga, o USC, com
um gol no último minuto, con-
quistou o caneco de primeirão.

O vice-campeão Ipiranga
teve o artilheiro da competição,
Cauã, responsável por 13 gols,
e o goleiro menos vazado, Sil-
vio, que sofreu apenas cinco gols
em 12 jogos.

Uberaba, campeão

Independente, campeão

No Pré-Mirim, o IAC foi bi-
campeão, em final emocionante
contra o Ipiranga, vice após ex-
celente campanha.

Danilo, do IFC, foi o artilhei-
ro: 20 gols. O prêmio de goleiro
menos vazado foi dividido (Vi-
tor, do IFC, cedeu 9 gols em 15
jogos; Arthur, do IAC, 8 em 14).

Independente
dono do Pré

Cauã, o artilheiro

Danilo, o artilheiro

VM
Veículos

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

- Compra
- Vende
- Troca Rua Gonçalves Dias, 272 - B. Fabrício - 3315-4356

Chiclete
& Cia
 (34) 9 9968 1540

Ipiranga, vice

Ipiranga, vice



Uberaba, campeão
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Colorado é penta no Juvenil
Dominando o Juvenil, o Ube-

raba sagrou-se simplesmente
pentacampeão. O quinto título
seguido, invicto aliás, veio con-
tra o Vila Nova, que, eliminando
favoritos, chegou à final na su-
peração.

Isaías, do Uberaba, foi o go-
leiro menos vazado do certame,
com apenas dois gols em oito jo-
gos. O artilheiro foi João Vitor,
o Magrão, do Pinheiros, que ano-
tou 18 gols.

Rua Deoclides Teles da Silva, 116
Boa Vista - 3312-8501 / 3322-4714

Troca de óleo
Freios - Pneus

Suspensão
Mecânica

Vila Nova, vice

No Mirim, o Ipiranga reen-
controu o Independente, após a
final no Pré, e dessa vez foi o
campeão, em disputa equilibra-
da.

João Vitor, do Beira Rio, foi o
artilheiro: 15 gols. Arthur, do IFC,
o goleiro menos vazado, sofreu
sete gols em oito jogos.

Ipiranga
fatura o Mirim

Dividiram: Caio e Arthur se
revezaram no gol do IFC

Magrão, o artilheiro

PARAFUSOS - FERRAGENS
Av. Djalma Castro Alves, 1350
Amoroso Costa - 3325-6134

Ipiranga, campeão

Independente, vice
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Bonsuça sobra no Sênior
Na terceira final seguida,

após o título de 2017 e o vice de
2018, o Bonsucesso conquistou
o Sênior “sobrando”, com uma
campanha invicta. O Vila Nova,
correndo por fora, chegou invic-
to à final e ficou com a prata.

O artilheiro foi Roberto, do
Pinheiros, com 18 gols, enquan-
to o troféu de goleiro menos va-
zado foi para Tomaz, do Madu-
reira, com sete gols sofridos em
onze jogos.

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

Merceana, campeã

Pinheiros, vice

Bonsucesso, campeão

Vila Nova, vice

Na primeira edição do Vete-
rano (ou supersênior, acima de
55 anos), o título ficou com a
Merceana, a Veterana. O Pi-
nheiros faturou a prata.

 Serginho, do Fabrício, foi o
artilheiro, com 14 gols, e Tomaz,
da Merceana, o goleiro menos
vazado, sofrendo cinco gols.

No Veterano,
deu Veterana!

Serginho, o artilheiro

Acesse e curta!

@jornalreplay

@jornalreplay

jornalreplay.net
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Fabrício retoma o Master
Potência no Master, o Fabrí-

cio ficou fora da final do ano
passado, e em 2019 retornou
com tudo, ganhando mais um tí-
tulo. A conquista foi contra ou-
tro gigante da categoria, o Bon-
sucesso, na casa do adversário.

O campeão grená teve ainda
o artilheiro da competição, Car-
linho Tatu, com 20 gols, e tam-
bém o goleiro menos vazado,
Fernando Pompéu, que sofreu
sete gols em 13 partidas.

Bonsucesso, vice

Fabrício, campeão

Parque, vice

Barcelona, campeão

No Módulo B do Master, fes-
ta do Barcelona, o campeão, e
também do Parque das Améri-
cas, que, vice, também sobe.

O artilheiro foi Cunta, do Vila
Nova, com 12 gols. Os goleiros
menos vazados foram Louro, do
Parque, e Bola, do Koreia, com
13 gols sofridos em 11 jogos.

Barça campeão
do Master B

Cunta, o artilheiro

Tatu, o artilheiro

(34) 9.9981-2988



 Dezembro de 2019www.jornalreplay.net14

No Junior, deu Colorado
Título para o Uberaba no Ju-

nior, consolidando o belo traba-
lho que vem desde o Juvenil no
Colorado.

O emergente Pinheiros  mos-
trou a que veio. Com bela cam-
panha, a Abelha ficou com a pra-
ta.

Genauro, do vice Pinheiros,
foi o artilheiro da categoria, com
19 gols. Vitor, do Vila Nova, foi
o goleiro menos vazado, sofren-
do sete gols em oito jogos.

Uberaba, campeão

Pinheiros, vice

Presente em todas as finais
da Copa Regional sub-20, sen-
do vice-campeão nas três pri-
meiras edições, o Nacional en-
fim conquistou o título em 2019.

E foi de forma arrasadora.
Soberano em todas as fases, o
Naça levou o título invicto, com
onze vitórias e um empate. O
time teve o melhor ataque, com
35 gols, e a melhor defesa, com
quatro sofridos. Na final, duas
goleadas contra a Pratense.

O goleiro Gabriel Melo rece-
beu o troféu de defesa menos
vazada, e Da Hora levou o prê-
mio de artilheiro, com 11 gols.

A expectativa é pelo retorno
do Elefante ao futebol profissi-
onal, disputando em 2020 a Ter-
ceirona do Mineiro com os ga-
rotos.

Naça soberano na Copa Regional sub-20
Genauro, o artilheiro

Nacional, campeão

Melo, o menos vazado;
e Da Hora, o artilheiro

A Funel promoveu em julho a Uber Cup, reunindo em Ubera-
ba mais de 80 equipes de base da cidade, região e cantos dis-
tantes do país, em parceria com a SportBro, LUF e REPLAY.

Foram mais de 70 jogos em uma semana, com a bola rolando
em seis campos, movimentando mais de 1500 atletas de 8 a 19
anos. Olheiros de grandes clubes estiveram presentes. No
jornalreplay.net, você confere os melhores de cada  uma das
nove categorias.

Mais de 1500 atletas na Uber Cup
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Tigre campeão na Segundona

Bonsucesso, vice

Pinheiros, vice

Bom Retiro, campeão

Pinheiros, vice

Em um Amador B que teve
um hexagonal final acirrado, o
Bom Retiro sagrou-se campeão,
coroando bela campanha com o
retorno à elite.

O Tigre faturou o título com
13 pontos, invicto e não vazado
no hexagonal.

Outros três clubes comemo-
raram o acesso ao Módulo A do
Amador. O Pinheiros foi o vice,
também invicto na fase final,
com 11 pontos. Mangueiras, ter-
ceiro, e Baixa, quarto, com 6
pontos cada, também sobem.

Matoso, do Aliança, foi o ar-
tilheiro da Segundona, com 17
gols. Gustavo, do Bom Retiro,
foi o goleiro menos vazado, com
8 gols sofridos em 16 partidas.

Mangueiras, 3º lugar

Baixa, 4º lugarMatoso, o artilheiro

    GALO
do Bom Retiro
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Amadorão é do Galo!

O Atlético é o dono do Amadorão 2019. O gi-
gante do bairro Abadia, em seu retorno ao Mó-
dulo A, após o título da Segunda Divisão em 2018,
formou um forte elenco com o objetivo claro de
ser campeão. Não deu outra. O Tricolor fez uma
ótima campanha, passou susto na semifinal dian-
te do Bonsucesso, tomou sufoco na final contra
o Barcelona, mas prevaleceu a qualidade do time
do Galo.

Do lado do Barça, um vice que deve ser valo-
rizado. Em seu quarto ano no Módulo A, o BEC
chega à segunda final, ficando mais uma vez com
o segundo lugar.

Nas premiações individuais, o Atlético domi-Rudimar, o artilheiro

Atlético, campeão

Barcelona, vice

nou. Rudimar foi o artilheiro, com 12 gols. E Gus-
tavo o goleiro menos vazado, com 16 gols sofri-
dos em 20 jogos.

As novidades nesse Amadorão foram as trans-
missões ao vivo do REPLAY, direto pelo Face-
book, e o patrocínio da Água Branca/Itaipava, que
ofereceu prêmios em dinheiro para o campeão
(R$ 6 mil), pro vice (R$ 3 mil) e pra equipe mais
disciplinada (o Madureira, que embolsou R$ 1 mil,
somando 13 cartões amarelos e nenhum verme-
lho em nove jogos). Além disso, teve packs de
Itaipava sorteados nas transmissões do REPLAY
e como prêmio para as equipes vencedoras e para
o melhor em campo nos jogos no Uberabão.


