PENEIRA DE FUTEBOL
REALIZAÇÃO: SECRETARIA DE ESTADO DO DESPORTO E LAZER – SEDEL
EM PARCERIA COM AGREMIZAÇÃO ESPORTIVA OVEL – GOIANIA, GOIAIS
Cerca de 700 atletas participarão de seletiva da Sedel
Em virtude da grande quantidade de atletas inscritos na peneira da Agremiação Ovel, em parceria com o
Governo do Amapá, através da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer - SEDEL, a programação sofrerá
alteração na data de início, anteriormente prevista para o dia 16 de agosto do corrente mês, sendo
antecipada para esta quinta-feira, 15, no estádio olímpico Zerão em Macapá.
Cerca de 700 (setecentos) atletas com idade entre 10 a 15 anos se inscreveram e terão três dias de
observações por grandes profissionais do futebol.
Os atletas amapaenses selecionados pela Ovel continuarão em treinamento com professores de escolinhas
de futebol da Sedel e, posteriormente, serão levados pelo clube Goiano para um período de testes. O
Amapá já conta com um representante na escolinha Goiana, que é Daylon Costa, de 11 anos. A Ovel é
reconhecida como um dos melhores centros de formações de jogadores do país. Possui uma grande
estrutura física com diversos campos de futebol e uma ampla equipe de profissionais da área esportiva
como educadores físicos, cardiologistas, nutricionistas, fisiologistas, fisioterapeutas, psicólogos, pedagogos,
dentistas e técnicos de futebol.
Estarão presentes: Dorival Rezende (Presidente da Agremiação Esportiva Ovel de Goiás), que já revelou
jogadores como; Lucas Silva, do Cruzeiro, Real Madrid(ESP), Olympique de Marseille(FRA) e Dudu do
Palmeiras, Cruzeiro, Coritiba, Dnamo de Kiev (UCR) e Grêmio. Estarão presentes também, Arley Oliveira,
observador técnico: Rafael Rezende assessor Jurídico, e o Empresário, Alex Maidana da Success
International marketing Sports Ltda, com sede em Porto Alegre/MG, o qual gerencia atletas nos grandes
clubes do Brasil, como Léo Moura e Gean Pyerre do Gremio.

Programação
Local: no estádio Olimpico Zerão
Abertura oficial e primeira avaliação, quinta-feira 15/08 às 15 horas, com todos os atletas inscritos no
certame.
Sexta-feira 16/08 às 15 horas acontece à segunda avaliação
No sábado 17/08 a partir das 07 horas da manhã, avaliações finais.
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