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O mês do Presidente!

Presidente Hélio Cury visitou a Liga de Campo Largo, no mês de
setembro junto com o Secretário Estadual de Esportes,
Evandro Rogério Roman. Cury e Roman foram recebidos pelo
presidente da Liga da cidade, Alceu Mocellin e o vereador de
Campo Largo, Darci Andreassa.
Fotos: Arquivo FPF

Presidente Hélio Cury (direita) esteve presente à comemoração de aniversário do Corinthians, que aconteceu no novo estádio da equipe
paulista, em São Paulo. O evento ocorreu no último dia 29 e foi prestigiado por presidentes de outras Federações e José Maria Marin,
presidente da CBF. Os dirigentes foram recebidos por Andrés Sanches, do Alvinegro.
Foto: Mauro Horita
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Sub

O Atlético conquistou o título do Campeonato
Parananese Sub-15 ao vencer o Coritiba nos
pênaltis, no segundo jogo da final da competição,
quando a equipe teve a melhor campanha entre as
participantes. Na primeira fase, o Rubro-negro
venceu 10 dos 14 jogos que disputou, classificandose em primeiro, com 33 pontos. Já na semifinal,
passou pelo Renovicente ao vencer os dois jogos.

Fotos: Julia Abdul-Hak/FPF

Na final, perdeu o primeiro jogo por 1 a 0, mas, pelo
mesmo placar, venceu a segunda partida, levando a
decisão para os pênaltis, onde conquistou o título ao
fazer 5 a 3. Ao todo, o Atlético jogou 18 vezes e
venceu 13. Marcou 45 gols e sofreu oito, terminando
a competição com o melhor ataque e a melhor
defesa.
O artilheiro da competição foi Vinicius, do Rubronegro com oito gols marcados, enquanto o goleiro
menos vazado foi Bruno, do Alviverde, que sofreu
uma média de 0,5 gol por jogo.

FUTEBOL

FEMININO

Estadual Feminino
e venceu por 3 a 1. No outro jogo, a AD Iguaçuense
goleou Foz do Iguaçu por 5 a 0, assumindo a
liderança da competição.
O diretor de futebol feminino da FPF, Leonidas Nery
Dias, acompanhou o início da competição.

No último domingo, 22, teve início o Paranaense
Feminino 2013, com quatro equipes. Neste ano,
Colombo e Foz do Iguaçu.
Na estreia da competição, o Assaí recebeu Colombo

Thais Lopes de Souza

participam da disputa AD Iguaçuense, Assaí,

Nos ajude enviando críticas, sugestões ou dúvidas. Você pode estar no próximo informativo. Mande seu contato para
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