Atleta de 8 anos é destaque em torneio mundial de futebol
Apesar da pouca idade, o estudante Thiago Marinho, do 3º ano do Ensino Fundamental I do Colégio
Singular de São Bernardo, já mostra um futuro promissor no futebol. Recentemente, o garoto participou do
IberCup Qualifier São Paulo 2018 e foi um dos destaques da equipe ADAC - Associação
Desportiva Amigos do Cidão (Projeto para formação de atletas e pessoas), a qual sagrou-se campeã da série
prata.
A vitória classificou a equipe do singulariano para a fase mundial do torneio que acontecerá em abril de
2019, na cidade de Cascais, em Portugal. A vitória na etapa portuguesa garantirá a participação na final do
mundial, em Bolton, na Inglaterra.
O IberCup é um dos maiores torneios internacionais de futebol de campo infantil, de categorias de base do
mundo, com fases realizadas em vários países e a primeira disputada no Brasil. A competição é inclusiva e
contou com a participação de mais de mil atletas, de grandes clubes, projetos sociais e escolinhas, nas
categorias Sub-8 a Sub-12.
Thiago é uma daquelas crianças que nasceu para o futebol e começou a treinar com seis anos de idade na
escola Planet Society, em São Bernardo do Campo. Segundo a mãe Heloiza Marinho, ele é federado desde
2017 primeiro pela ADC Mercedes e graças ao seu desempenho em campo, foi convidado a participar da
peneira da Sociedade Esportiva Palmeiras, que levou cinco meses até que fosse selecionado. “Hoje o Thiago
é federado pelo Palmeiras e tem uma rotina bastante agitada, treina cinco vezes por semana, no total de 9
horas semanais, conta com o apoio de uma equipe de técnicos e nutricionista e é um excelente aluno na
escola”, orgulha-se.
Mesmo sendo ainda muito novo, o pequeno atleta já enxerga o futuro como gente grande e faz vários planos.
“Primeiro serei jogador da equipe profissional do Palmeiras, participarei da minha primeira Copa do Mundo
em 2.030, depois rumarei para os clubes europeus onde jogarei até os 40 anos e, em seguida, serei técnico de
grandes times”, declara.
Entre alguns de seus troféus de destaque estão Chuteira de Prata – Campeonato Escolar (2017), Liga de
Futebol Sete Society ABCD, Chuteira de Ouro – Planet Society e Melhor Artilheiro Copa Mesc de Futebol
Menores Interclubes.
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