FUTSAL MASCULINO É PELA 1ª VEZ CAMPEÃO DOS JIFS ETAPA ESTADUAL 2018
O futsal Masculino do Campus, dentre 16 campis inscritos, sagrou-se campeão da etapa estadual após ganhar a final de 1x0 do Campus
Bragança. “Ano passado em Bragança medalhamos em quase todas as modalidades, o futsal masculino foi a única que não medalhou. Isso
não desmotivou os meninos, e deu um gás para que viessem com sede ao título, subindo um degrau de cada vez. A parceria com o Pam
(treinador da equipe desde 2017 e do PÉ descalço) só fortaleceu esse sonho, gratidão a ele por ter acreditado no projeto. Temos 5 atletas que
jogam na Entidade Social Pé descalço, a parceria do IFPA com a comunidade externa foi substancial, partimos do mesmo princípio de
formar cidadãos de bem, não tinha como da errado. Mesmo com nossas condições físicas precárias, o sonho de ser campeão era maior, deu
certo.” Relata a professora Josiane Moraes, responsável pela equipe.
Para Valdemir Sardinha Pam, treinador da equipe “Meu orgulho é poder ver que o trabalho do Pé descalço, não só no esporte como na
construção da cidadania de cada um deles deu frutos na entidade e no IFPA. Mais do que um título merecido foi um título conquistado
dentro e fora de quadra por pessoas que se preocuparam em fazer deles campeões no esporte e na vida, e isso não tem preço. Um jogador não
ganha campeonato, um treinador não ganha campeonato, uma equipe ganha. E ela é composta por coordenadores que apóiam, torcida que
incentiva, treinadores que conhecem seus atletas além das quadras, pais que cuida, e atletas unidos, dispostos a manter o foco no título até o
último minuto”.
Para o capitão da equipe, Edy Quaresma, o título já era certo mesmo antes de chegar em Belém. “Saímos de Abaetetuba com o
propósito de ser campeão. Já saímos vencedores por derrotar as nossas próprias dificuldades. Ser Campeão não é derrotar nossos adversários,
mas sim conseguir realizar seu próprio talento no nível mais alto possível. Escolhemos sermos felizes, jogamos com alegria, o resto nós
buscamos com determinação e fé.”
A equipe seguirá seus treinamentos nessas férias e viajará para Manaus na última semana de agosto onde irá representar o Pará na
etapa Regional.

