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Assisense Sub 11 e 13 assumem a liderança e 

vice após vencer Grêmio em Prudente 
 

O Clube Atlético Assisense/Academia de Futebol nas categorias de 

base, sub-11 e 13, vem conquistando a torcida e patrocinadores 

com um futebol leve e competitivo. No domingo passado, 1° de 

julho, foi até Presidente Prudente enfrentar a boa equipe do Grêmio 

Prudente, onde venceu as duas equipes pelo placar de 1x0, sub-11, 

e 2x1, no sub-13, acompanhado pela grande torcida, entre eles pais 

e simpatizantes que assistiram Pedro (sub-11) fazer o lindo gol de 

falta para alegria da galera e seu pai (Lê).  

 

O sub-13 venceu por 2x1 com gols de Samuel e Frazão. 

Entrevistado, o técnico Fernandinho fala sobre liderança do sub-13 

conquistada desde a primeira rodada: "Estamos fazendo um belo 

trabalho, sofremos apenas duas derrotas em que tivemos de poupar 

alguns atletas, já o sub-11 conquistou o segundo lugar e vamos 

manter a garra para classificarmos para a segunda fase que não vai 

ser fácil", terminou falando dos pais e patrocinadores, agradecendo 

o apoio: "Se não fosse eles seria impossível participar deste 

campeonato que é tão competitivo". 

 

O elenco da equipe sub-11: Gabriel Jordão, Miguelzinho, Rodolfo, 

Messias, Ruan, Célio Murilo, Abner, Gabriel Prado, Pedro Goulart, 

Enzo, Lucas Guido, Gabriel Viana, Lucas Griehl, João Neto, Matheus 

Manoel, Guilherme Torreti, Vinicius Euzébio e Gabriel Pereira.  

 

A equipe sub-13 tem o elenco: Victor Hugo, Biro, Vitinho, Igor Lima, 

Vinicius Pimenta, Gabriel Permagnani, Samuel, Jhonatan, Willian 

Maia, Frazão, Juninho, Gabriel Silva, Thyago, Guilherme Matos, Yan 

Alves, João Gabriel e Ronaldinho. As equipes do Assisense sub-11 e 

13 têm folga de um mês, devido às férias escolares e também aos 

Jogos Regionais. A equipe só volta a jogar pelo Paulista no dia 05 

de agosto no estádio Tonicão, frente à equipe do Linense. 



Lembrando que a comissão técnica é formada pelo técnico 

Fernando Santos "Fernandinho", Nilson Furtado, Camila, João Luis, 

Geovani, Gustavo, Ivan, Marcão e o Neizão. A equipe vem agradecer 

o Luiz Carlos (Japonês) que tem apoiado nos jogos no estádio 

municipal Tonicão, as ambulâncias da Secretaria da Saúde e do PAX, 

Polícia Militar (canil), médicos Dr. João Mauricio Fiori e Drª Simone 

Fink, supermercado Amigão, por intermédio do Murici, Elétrica 

Forte, estruturas pré-moldados Macroforte, Farma Cem, Ótica Silvia, 

supermercado Pag Poko, Concreforty, Casa de Carne & CIA, Art 7, 

Prever/São Vicente, Madeireira Chalé, os pais dos jogadores, e este 

site que vem fazendo toda cobertura do campeonato. 

 

 
Equipe do Sub 11 que venceu em Prudente por 1 a 0 



 
Equipe do Sub 13 que venceu em Prudente por 2 a 1 

 

 
Lance do gol de Samuel do Sub 13 

 

Luis Carlos Japonês 
 

 


