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E aí pessoal do Óbvio Ululante, 

Eu sou a Luiza Aguiar, eu sou a Pamela Joras e o nosso time se reapresenta após 

as férias trazendo um reforço para nossa equipe.  

É isso aí. Eu, Suellen Ramos, também vou participar do Mulheres em campo.  

E pra abrir a nossa temporada vamos falar sobre a participação da seleção 

brasileira nos Jogos Pan-americanos, que aconteceram em Toronto, no Canadá, entre os 

dias 11 e 25 de julho. 

Após a eliminação nas oitavas de final da copa do mundo, a seleção feminina 

estava em busca de uma medalha para recuperar a confiança da equipe. Porém, o que foi 

mostrado pela seleção brasileira foi um verdadeiro passeio durante a competição, 

vencendo as demais seleções com larga vantagem. 

 A equipe comandada pelo técnico Vadão teve uma campanha impecável sendo 

campeã invicta do torneio, marcando 16 gols e sofrendo apenas três em toda a 

competição. A equipe ainda obteve uma goleada histórica com o placar de 7x1 contra a 

seleção do Equador, com uma atuação brilhante de Cristiane, que mais uma vez foi 

artilheira do Pan.     



   
A final contra a seleção colombiana levou 24.000 torcedores ao estádio. O placar 

de 4x0 para o Brasil ainda contou com um gol olímpico de Maurine. Essa foi a quarta 

participação brasileira em finais nos Jogos Panamericanos, e a terceira medalha de ouro.   

Após a conquista do ouro, Manoel Flores, diretor de competições da CBF, 

anunciou que as atletas da seleção permanente participarão da segunda fase do 

campeonato brasileiro. O campeonato começará no dia 9 de setembro, com a segunda 

fase tendo início no dia 30 do mesmo mês. As atletas da seleção vão integrar diferentes 

equipes a partir de uma distribuição similar ao draft que ocorre nas grandes ligas 

esportivas dos Estados Unidos.  

Os próximos desafios da seleção permanente são dois amistosos, um contra a 

seleção francesa no dia 19 de setembro e outro no dia 21 de outubro contra a atual 

campeã do mundo, a seleção norte americana.  

Acompanhe conosco os próximos passos da seleção brasileira e os principais 

assuntos do futebol praticado por mulheres. 

Luiza Aguiar, Pamela Joras e Suellen Ramos para a Rádio UFMG Educativa. 

 


