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22/06/2017  -  NESTE  DOMINGO(25/06)  A  REGI O  METROPOLITANA  DE  CAMPINAS

CONHECEU  O  CAMPE O.  FUM A   x   PARQUE  BRASILIA  FIZERAM  A  DECIS O  DA  MAIS

TRADICIONAL COMPETI O N O PROFISSIONAL DA REGI O METROPOLITANA DE CAMPINAS,

A XVIII COPA METROPOLITANA DE FUTEBOL - 2017

Neste domingo(25/06) ser  realizada a partida decisiva da  mais tradicional, charmosa e atraente

competi o  do  futebol  n o  profissional  da  regi o  Metropolitana  de  Campinas.   a  XVIII  Copa

Metropolitana de Futebol, que nestes anos mostrou o que h  de melhor do futebol da regi o. Participam

as equipes mais tradicionais e de grande capacidade t cnica e que encantam os apreciadores do futebol.

Paralelamente ao aspecto t cnico, a disciplina  fator fundamental para a longevidade desta competi o,

pois, atos de indisciplinas n o s o tolerados e assim, prevalece o jogo bem jogado onde os artistas dos

jogos s o os atletas. As equipes ir o buscar titulo que vai demonstrar a capacidade t cnica e disciplinar

para o reconhecimento e respeito de todos os participantes e aos apreciadores do bom futebol. 

Ap s  111  dias  de  competi o  e  111  jogos  repletos  de  equil brio  com  t cnica  e  disciplina

apresentados por aproximadamente 600 atletas, comandados por dirigentes que mostraram compet ncia

em montar elencos em que privilegiaram o jogo jogado, com respeito ao advers rio e  pr pria equipe,

com uma arbitragem buscando o acerto em suas decis es,  chegado o dia da grande decis o. Chegaram

para a conquista do titulo, de um lado a equipe do Fuma a, representando Sumar , equipe vice campe

do  campeonato  municipal  daquela  cidade  em  2016  e  debutante  no  Campeonato  Metropolitano  e  se

campe o conquistar  um titulo in dito para sua sala de trof us, podendo se igualar ao Uni o Bom Retiro,

outro representante de Sumar  que conquistou o titulo em 2013. O Fuma a, sob o comando de Luciano e

Nico, tendo como treinador Teia e assessorado por Cear , tem uma torcida apaixonada que acompanha e

incentiva sua equipe, que fez uma campanha altamente elogi vel, estando invicta, com melhor ataque e o

artilheiro da competi o. 

De outro lado a equipe do Parque Bras lia, campe o em 2000, na primeira edi o da Copa e em

2016, que poder  conquistar o bi consecutivo, equipe nascida na periferia de Campinas, mas, merc  de

trabalho  de  seus  fundadores  foi  conquistando  espa o  no  cen rio  esportivo  de  Campinas  e  regi o  por

montar boas equipes e sempre apoiada por sua enorme torcida. O Parque Bras lia fez a segunda melhor

campanha da competi o, tendo o vice artilheiro e tamb m a defesa menos vazada. Atualmente, comanda

por  Tagira,  mistura  de  dirigente  e  artilheiro,  assessorado  por  tamb m  apaixonados  dirigentes  que

come aram  como  torcedores,  como  Delei,  Demenor,  Bode,  entre  tantos  outros,  tendo  como  treinador

Juninho,  multi  campe o e  assessorado por  Luis o,  jovem promessa no rol  de treinadores,  estas  s o as

equipes  finalistas  porem,   de  conhecimento  geral  que  a  atual  competi o  mostrou  que  a  regi o  de

Campinas possui equipes que tem condi es t cnicas para a disputa de qualquer competi o, haja vista

que todos os jogos foram de equil brio e resultados apertados, n o havendo diferen a t cnica entre elas.

Isto  muito bom, pois, mostra que a regi o  capacitada para promover grandes competi es.

Assim,  na  data  j  previamente  definada(25/06),  s  10:00  horas,  no  C  E  Ver  Jose  Pereira,  em

Sumare,  Fuma a  X  Parque  Bras lia  fizeram  a  grande  final,  aguardada  com  grande  expectativa  pela

comunidade desportiva  da  regi o.  O  Fuma a,  que conta  em suas  fileiras  com destacados  atletas,  entre

eles, Fabricinho, Le nidas, Perere, Leandrinho, Patinho, Roni, entre outros. O Parque Bras lia, que em seu

elenco  tem  o  sempre  artilheiro  Tagira,  o  maior  artilheiro  de  todos  os  tempos  em  competi es  da



Metropolitana, Cebola, Hector, Maico, Sele a, Monguinha, Logan, Diogo, entre outros. 

Evidentemente que estes finalistas chegaram a esta condi o merc  do trabalho elaborado pelos

seus dirigentes visando este objetivo, o que tamb m foi tra ado pelo demais participantes mas, como 

pr prio  do  futebol,  algum  detalhe  n o  previsto  fez  a  classifica o  passar  para  o  outro  lado,  alguns

chamam de sorte, outros, do imponder vel. Enfim, s o coisas do futebol.

Nesta  final,  apresentar  favorito  seria  muita  pretens o.  O  potencial  t cnico  destas  equipes  

inconteste. Em todos seus jogos sempre brindaram o publico com apresenta es que atendiam ao mais

exigente gosto dos acompanhantes de um bom futebol. Nesta final, certamente o equil brio ser  patente e

o jogo ser  repleto de emo es. 

Como  de conhecimento e conforme norma regulamentar, este jogo final n o existia vantagem;

ocorrendo  o  empate  no  tempo  regulamentar  o  campe o  ser  conhecido  atrav s  de  cobran as  de  tiros

livres da marca penal. Ainda, como  de conhecimento, permanece a inova o aplicada na finalissima do

ano passado e que apresentou ser um sucesso. Nos anos anteriores o campe o era conhecido ap s duas

partidas, uma em cada cidade dos finalistas. A inova o para lan ada na competi o  que a partida final

seria  nica  e  em  cidade  pr  definida,  cabendo  nesta  oportunidade  a  simp tica  e  estruturada  Sumar ,

nascida como Vila S o Carlos das Campinas e hoje, semeada a semente de f , que nasceu uma flor e esta

flor se chamou SUMAR .

Para tanto,  a  administra o daquela  cidade se movimentou.  A Secretaria  de Cultura,  Esportes  e

Lazer, por seu titular Paulo Sciascio Neto, conhecido como Paul o do Uni o,                                        com o

apoio dos jovens, Luis Dalben e Henrique Stein, Prefeito e Vice Prefeito respectivamente, com o apoio dos

vereadores  da  cidade,  especificamente  o  vereador  Helio,  n o  mediram  esfor os  para  realizarem  uma

grande festa para os presentes naquela pra a de esportes, na certeza de um grande dia para o futebol da

regi o. 

Como  j  se  manifestado  o  jovem  prefeito  Luiz  Dalben:  Temos  certeza  que  ser  um  jog o  de

futebol,  todos  os  sumareenses  est o  convidados  a  participar,  levar  sua  torcida  e  incentivar  nossos

jogadores ,  o  que  certamente  foi  extensivo  a  todos  que  l  marcar o  presen a,  incentivando  o  bom

espet culo. 

Sumar ,  mais  uma  vez  demonstrou  como  se  administra  uma  cidade,  dando  apoio  log stico  e

institucional para todo o segmento e camada social. Com esta filosofia, dando exemplo para toda a Regi o

Metropolitana  de  Campinas,  com  a  participa o  efetiva  de  toda  administra o  marcando  presen a  no

local, especificamente os prefeito Luiz Dalben, o vice prefeito Henrique Stein, o secretario de Cultura,

Esportes e Lazer, por seu titular Paulo Sciascio Neto, conhecido como Paul o do Uni o, o vereador Helio, o

diretor Boc o, abrilhantaram a presen a maci a de torcedores que lotaram as depend ncias daquela bela

a estruturada pra a de esportes. No ano anterior Nova Odessa tamb m proporcionou uma bela final da

competi o  promovida  naquele  ano  e,  neste  ano  Sumar  refor ou  o  objetivo  de  pra as  de  esportes

preparadas para a grandeza da competi o.

Ap s o perfilhamento da equipes e a execu o dos Hinos Nacional e de Sumar , as equipes, em

conjunto, prestaram homenagem ao atleta Beicinho, que sofreu um serio acidente de motocicleta e est

internado  em  hospital  especializado,  mas  com  o  quadro  clinico  que  inspira  cuidados.  Beicinho,  atleta

conhecido dos desportistas de Campinas e regi o estava disputando esta competi o pelo C R Flamengo.

Seu acidente comoveu a comunidade desportiva, haja vista que ele, no passado, foi atleta do Fuma a e

do Parque Bras lia, conquistando t tulos por ambas as equipes. Tamb m, entre estas j  citada, defendeu o

E C Brasil, Canto da Vila, Uni o Bom Retiro, entre outras.



Prestada  esta  homenagem,  come a  a  decis o.  Jogo  do  melhor  ataque(Fuma a)  contra  a  melhor

defesa(Parque Bras lia) da competi o. Jogo dos artilheiros Fabricinho e Perere, pelo Fuma a e Tagira e

Diogo pelo Parque Bras lia. Jogo de Jacinto, Marron, Natan e Patinho pelo Fuma a e Josi, Logan, Cebola e

Diogo  pelo  Parque  Bras lia  para  buscar  o  dom nio  do  meio  campo.  Minutos  iniciais  de  estudos  e

conseq ente  mente  os  treinadores  fazendo  as  observa es  necess rias  para  corre o  de  suas  linhas.

Nestes  acertos  o  Parque  Bras lia  se  deu  bem  e  aos  11  minutos  Generozo  conclui  uma  bela  jogada  de

Diogo e faz 1 X 0. O equil brio predomina, as equipes valorizam a posse de bola para concluir a poss vel

oportunidade onde as defesas n o querem dar o espa o aos atacantes, panorama deste primeiro.

No intervalo o treinador Juninho do Parque Bras lia substitui seu bom meia Diogo, contundido, por

Cleitinho,  de caracter sticas diferentes,  mudando o esquema t tico.  Logo no inicio  do segundo tempo o

treinador Teia do Fuma a faz uma mudan a t tica tirando o meia Patinho e colocando o atacante Perere.

O Fumu a quer o empate e tira o lateral Gordo e coloca o meio Angola. Aos 65 minutas o Parque Bras lia

organiza um bom ataque e novamente Generozo acerto o canto esquerdo do Leandrinho fazendo 2 X 0.

Ser  que estava definido o jogo? N o, dois minutos apos o Fuma a, atrav s de Romarinho faz 2 X 1. O

jogo volta a subir a temperatura, um quer o empate, o outro quer manter o resultado ou fazer o terceiro

para sacramentar. O treinador Juninho saca o meia Logan e coloca o defensor Bei o. O Fuma a acerta a

trave  do  goleiro  Sele a.  Novamente  o  treinador  Juninho  mexe  na  equipe  sacando  o  artilheiro  Tagira  e

colocando o atacante Clinton que em seu primeiro lance acerta a trave de Leandrinho. O treinador Teia

saca  o  atacante  Tevez  e  coloca  zagueiro  Neg o,  mudando  a  configura o  t tica.  No  minuto  final  o

treinador Juninho saca o meia Generozo e coloca o m dio Nen  para fechar a casinha . Acr scimos e as

torcidas  no  aguardo  de  poss veis  emo es.  Emo o  s  ap s  o  apito  final  com  o  Parque  Brasilia

conquistando o bi campeonato e pela terceira vez o titulo. Jogo de muito equil brio onde o meia Generozo

fez  a  diferen a.  Com  esse  resultado  hist rico  o  Parque  Brasilia  conquistou  o  titulo  e  quebrou  a

invencibilidade o Fuma a na competi o.

Ap s o apito final torcedores de Parque Bras lia e Fuma a foram para o gramado para abra ar seus

dolos,  numa festa que s  o futebol  n o profissional  pode oferecer.  Um futebol  sem mentiras e ilus es,

florescendo  da  alma  dos  humildes  para  vencer  as  angustias  a  mazelas  que  atualmente  todo  o  pais

atravessa,  o  que  certamente  ser o  vencidas  por  essas  pessoas  que  s o  querem  o  b sico:  sa de,

educa o seguran a e a alegria de um domingo para confraternizarem em um campo de futebol, uma das

poucas alegres que ainda  do povo mas muitos querem fazer desta alegria que ainda resta, trampolim

para  a  mediocridade  e  o  esc rnio.  Estes  torcedores  deram exemplo  de  cidadania  em contra  partida  do

proselitismo de algumas pessoas que se dizem representantes do povo.

Ainda  no  gramado  as  equipes  dirigentes  e  atletas  participantes  foram agraciados  com trof us  e

medalhas alusivas as conquistas.

Tamb m,  nesta  manh  festiva  notou-se  ainda  no  gramado  para  a  festividade  de  entregas  dos

trof us e medalhas as presen as marcantes,  entre outros,  de Cidinho, vice presidente da Liredep, Jo o

Antonio,  representante  da  RCF  Eventos,  Helio,  vereador  em  Sumare,  Irdival  Frezzato,  Cesinha,  Luis

Claudio, todos representantes da Liga Campineira de Futebol, C ssio, Marcel o e Jackson, dirigentes do C

R Flamengo, Cas o, do Uni o Bom Retiro,  especialmente a presen a de Horley Senna, ex presidente do

Guarani F C, que se integrou ao esp rito do evento e que, num futuro pr ximo, estar  presente em outros

eventos desta magnitude.

Tamb m, a de se destacar o trabalho realizado pelos representantes da administra o de Sumar

ao disponibilizar todo o aparato para o bom andamento desta manh , inclusive com a presen a da Guarda

Municipal e ambul ncia para o atendimento de algum imprevisto, o que n o ocorreu. 

Mais uma vez ficou comprovado que quando todos querem construir algo positivo isto  poss vel.
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Para tanto, os desportistas que estivam presentes prestigiando o espet culo tiveram o comportamento de

cidad os de bem. 

Certamente,  foi  uma  manh  de  espet culo,  respeito,  disciplina  e  alegria  para  aqueles  que

verdadeiramente  amam  o  futebol  n o  profissional  e  estiveram  incentivando  os  verdadeiros  dolos  e

plantando a semente da integra o dos cidad os de bem da Regi o Metropolitana de Campinas. 

Abaixo o resumo t cnico da partida:
FINAL

Alguns detalhes da competi o:

Jogos: 111

Atletas inscritos: 620

Equipes participantes: 24

Media por equipe: 25,8

Gols marcados: 316

Media por partida: 2,85  

Expuls es: 47

Media por partida: 0,42

Melhor ataque: Fuma a 49 gols

Melhor defesa: Parque Bras lia 10 gols

Artilheiro: Fabricinho(Fuma a) 15 gols

Goleiro Menos vazado: Sele a(Parque Bras lia) 10 gols 

Os trof us de artilheiro e goleiro ser o entregues no dia 08 de dezembro de 2017 em solenidade

especial com a presen a dos acima e dirigentes das equipes participantes.

A equipe campe , conforme definido na reuni o do congresso t cnico, tamb m ser  agraciada com

um uniforme completo nos moldes do designer a ser remetido  entidade.

Nesta  ter a  feira(16/05)  a  Comiss o  Disciplinar  se  reuniu  para  julgar  os  processos

constantes da pauta.

Quer saber de julgamento? Clique aqui

Veja a tabela

Confira a classifica o

Saiba os artilheiros 

Consulte o regulamento

voltar
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