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Pela quarta vez, FATEB e UNIPAR decidem o título do futsal feminino nos
JUPS
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FATEB entra em quadra em busca do bicampeonato
Após cinco dias de bola rolando em Maringá, foram definidas nesta quarta-feira (22) as finalistas do
futsal feminino da 59ª edição dos Jogos Universitários do Paraná. Donas da melhor campanha e
atuais campeãs, as meninas da FATEB, de Telêmaco Borba, venceram a equipe da Universidade
Estadual de Londrina por 5 a 0. No segundo confronto, o time da UNIPAR, de Cianorte, bateu o
grupo da UNICESUMAR pelo mesmo placar. Com os resultados, as duas equipes entram em
quadra amanhã (23), às 8h30, no Ginásio Chico Neto, para a decisão que promete grandes
emoções. Futsal feminino FATEB, de Telêmaco Borba, (Foto: Thaise Oliveira/SEET-PR) Com
grande expectativa de defender o título da edição passada e representar mais uma vez o Paraná
nos Jogos Universitários Brasileiro, a equipe dos Campos Gerais acredita que será um jogo difícil
que exigirá muita atenção de ambos os lados. "Esperamos um grande jogo, como sempre é quando
essas duas equipes se enfrentam. Um jogo intenso, duro, que é definido em detalhes. Sabemos da
qualidade da outra equipe e do nosso potencial também", disse a atleta Poliana da FATEB. Atleta
Poliana da FATEB. (Foto: Thaise Oliveira/SEET-PR) Do outro lado, a equipe da UNIPAR também
reconhece o alto nível do adversário, mas vai confiante em busca do troféu. "Sabemos que a FATEB
é um time competitivo e são as favoritas por serem as atuais campeãs, mas vamos impor nosso
jogo. Será uma grande final", declarou Jéssica, aluna-atleta da UNIPAR. Confira a programação da
final do futsal - Ginásio de Esportes Chico Neto Feminino: 08h30 - FATEB x UNIPAR Masculino:
10h00 - UEM X UNICESUMAR Confronto das quartas de final entre UNIPAR e UFPR. (Foto:
Thaise Oliveira/SEET-PR) A decisão do 3º e 4º lugar será na Associação dos Funcionários
Municipais de Maringá (AFMM) Feminino: 08h30 - UEL x UNICESUMAR Masculino: 10h00 - PUC
X UNIFATECIE Para mais informações da Esporte Paraná, acesse:
facebook.com/EsporteParaná instagram.com/esportepr Para mais informações dos JUPS,
acesse: facebook.com/jogosuniversitáriosdoparana Os Jogos Universitários do Paraná são
organizados pela Esporte Paraná em parceria com a Federação Paranaense de Desportos
Universitários e a Prefeitura de Maringá. COM/JUPS Thaise Oliveira thaiseoliveira@live.com
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