
Falcão marca presença na abertura da 13ª Copa Sabin de Futsal 

Craque foi eleito duas vezes pela FIFA, como o melhor jogador de futsal do mundo 

 O Liceu Albert Sabin – Ensino Médio realiza no dia 4 de maio a abertura da “13ª 

Copa Sabin de Futsal” com a presença do ala da Seleção Brasileira de Futsal, 

Alessandro Rosa Vieira (Falcão). O evento acontece, a partir das 14h30, no Ginásio 

Poliesportivo “Prof. Paulo César Gomes Ribeiro da Fonseca” - localizado na rua José 

Curvelo da Silveira Jr, 110 – Jd. Califórnia (esquina com a avenida Independência). 

 A 13ª Copa Sabin de Futsal é uma competição esportiva que envolve os 

estudantes de todas as séries do Ensino Médio e acontecerá de maio a novembro. As 

disputas serão realizados às sextas-feiras, sendo 7 jogos por dia.  

Nesta edição, a Copa Sabin de Futsal traz como tema “Liga Futsal” e contará 

com a participação de 14 equipes que farão homenagens aos melhores times do país, 

como: Florianópolis, Maringá, Carlos Barbosa, Jaraguá e ADC Intelli - equipe em que o 

Falcão joga atualmente. Os três primeiros colocados e o jogador destaque de cada 

equipe receberão medalhas, além de premiações para o melhor artilheiro, goleiro ou 

defesa menos vazada e também ao destaque e revelação da competição. 

Para um dos organizadores do evento, o educador físico, Prof. Cláudio 

Gonçalves, a Copa Sabin de Futsal é uma atividade que estimula a integração entre os 

alunos, além de ser a mais comentada durante os intervalos das aulas. “Em cada edição 

do evento, os alunos criam e vivem expectativas, a ponto de iniciarmos o campeonato e 

eles já estão montando suas equipes para o ano seguinte. Conseguimos contato com o 

time da ADC Intelli, que gentilmente estará enviando o craque Falcão para a abertura do 

nosso campeonato. Sou apaixonado por Futsal e confesso que minha expectativa ainda é 

de um jovem aluno do Ensino Médio”, comenta o professor. 

Carreira do jogador 

Falcão iniciou sua carreira defendendo o AACC Guapira (SP). De 1992 a 1996, passou 

pelo Corinthians (SP). Em seguida, foi transferido para a G.M./Chevrolet (SP), 

permanecendo por dois anos. Já em 1999, conquistou sua primeira Liga Futsal, pelo 

Atlético/Pax de Minas (MG).  

Nos três anos seguintes, defendeu o Rio de Janeiro/Miécimo (RJ), o São Paulo/Osasco 

(SP) e o E.C.Banespa (SP), de onde saiu para atuar na Malwee Futsal (SC) - equipe pela 

qual atuou de 2003 a 2010, com um pequeno intervalo em 2005, quando jogou na 

equipe de futebol de campo do São Paulo Futebol Clube. Mas, foi em Jaraguá do Sul 

que Falcão conquistou a maioria de seus títulos e se firmou na Seleção Brasileira.  

Em 2007, o camisa 12 foi a estrela principal do Brasil na conquista da medalha de ouro 

nos Jogos Pan-Americanos, que teve pela primeira vez a participação do futsal. Nos 

anos de 2004 e 2008, o craque foi eleito pela FIFA como o melhor jogador de futsal do 



mundo e também em 2008 atingiu o ápice com a Seleção Brasileira, ao conquistar o 

hexacampeonato do mundo. 


