
Notícias

Assessoria de Imprensa    •    E-mail: comunicacao@sistemafiea.com.br
Jornalista responsável: Bleine Oliveira    •    Jornalistas: Wagner Melo, Fabrícia Omena    •    Auxiliar: Josué Seixas •    Estagiária: Izabela Alves

O atleta do time de hande-
bol do Sesi/AL, Willian Justi-
no, de 16 anos, conquistou 
uma vaga para seleção ala-
goana de handebol. Ele rece-
beu a notícia da convocação 
no último dia 14. Willian teve 
contato com esporte ainda 
muito novo, e o sonho de ser 
jogador profissional foi refor-
çado depois que ele come-
çou a frequentar as aulas na 
Vila Olímpica Albano Franco 
(Cambona). 

“Eu sempre joguei han-
debol brincando, mas nunca 
pensei em me dedicar de 
verdade ao esporte. Quando 
entrei no time do Sesi, ano 
passado, simplesmente me 
apaixonei e comecei a me 
dedicar aos treinos. Graças a 
Deus, venho evoluindo mui-
to”, disse. 

Monara Dayana, profes-
sora de educação física do 
Sesi, revela que, além de ta-
lentoso, Willian tem espírito 
de equipe.

“Mesmo sendo desta-
que no time do Sesi, Willian 
nunca deixa de ajudar os 
colegas, para mim, isso é 
essencial no esporte. Ele é 
um atleta muito bom e esfor-
çado. Eu vejo nele humildade 
e isso vai levar ele muito lon-
ge”, destacou. 

Tendo como ídolo han-
debolista francês Nikola 
Karabatić, Willian sonha em 
brilhar na seleção alagoana 

e reapresentar o país futura-
mente. 

“Hoje em dia vejo o han-
debol como oportunidade de 
crescer na vida. Claro que 
não vou deixar de estudar, 

mas não vou deixar passar 
essa oportunidade de cres-
cer no esporte que eu amo. 
Então, quero visibilidade e, 
principalmente, trazer orgu-
lho não só para minha famí-

lia, mas para o nosso Estado 
e mostrar que a gente tam-
bém é capaz de ter jogado-
res bons, que possam repre-
sentar bem nosso país lá na 
frente”, afirmou Willian.
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Aluno do Sesi é convocado para 
seleção alagoana de Handebol

Fera do handebol, Willian Mateus, de 16 anos, em treinamento na Vila Olímpica do Sesi

Equipe do Sesi acompanha evolução do atleta


