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02/08/2021 – NESTE DOMIGO(01/08) FOI CONHECIDO O CAMPEÃO DA 

TRADICIONAL COPA CIDINHO DE FUTEBOL EM SUA SETIMA EDIÇÃO - 2021 

A LIREDEP está promovendo, mais uma vez, a tradicional Copa Cidinho de 

Futebol. Esta será a VII Copa, e, como das vezes anteriores, certamente será 

sucesso. O C R Flamengo conquistou o título nos dois anos iniciais(2014/2015), o One 

Two(2016) o Imperador(2017), Ouro Verde F C(2018) e Tricolor V P(2019) foram os 

outros campeões. No ano de 2020, como é de conhecimento, a competição não foi 

realizada em razão da pandemia Covid-19 que assolou todo o mundo. 

A diretoria da LIREDEP, sempre voltada para o respeito aos homens que fazem 

o futebol não profissional de Campinas e Região, não poderia, em hipótese alguma, 

esquecer deste homem que em toda sua vida dedicou-se ao futebol de Campinas. Ainda 

jovem, Cidinho, como carinhosamente é conhecido por todos que estão na ativa ou, 

aqueles que por compromissos outros se afastaram, sabem da postura deste 

desportista. Ainda jovem, iniciou sua vida desportiva como arbitro de futebol, apitando 

jogos importantes por toda região, sempre com respeito aos atletas e dirigentes, sendo 

também, por eles respeitado. Sua marca registrada além do grande conhecimento das 

regras do futebol era a educação em que tratava, indistintamente, a todos. 

Deixando de apitar jogos, não abandonou o futebol. Quem milita atualmente 

nesta modalidade desportiva sempre encontra com Cidinho, quer na sede da LIREDEP, 

quer nos campos de futebol ou ainda nos congressos promovidos por entidades de 

administração desportiva que buscam aprimorar os conhecimentos sobre a matéria.  

 

          Enfim, uma competição a altura de um nome.  

 

Como é de conhecimento, as atividades desportivas foram paralisadas em função 

da grande incidência de casos de contaminação pelo Covid 19. Também é certo que as 

autoridades responsáveis pelo acompanhamento e combate a esta epidemia entenderam 



de flexibilizar as medidas de combate a esta epidemia e, devido a queda de número de 

infectados, as atividade desportivas também foram flexibilizadas, desde que, atendidas 

alguns protocolos.  

Assim, neste domingo(01/08 ) foi realizado o jogo que definiu o campeão da 

competição desta temporada. 

Para tanto, União Salerno, tradicional equipe de futebol não profissional de 

Sumare, com dirigentes e simpatizantes que procuram fazer o esporte com seriedade e 

respeito, após enfrentar grandes adversário no campo de jogo chegou, com justiça e 

competência, ao jogo decisivo.    

O Flamengo, também, equipe tradicional do futebol não profissional de 

Campinas, com títulos conquistados com sua equipe adulta e nas categorias de base, 

mercê de muito trabalho de seus dirigentes que priorizam os jogadores formados nestas 

categorias e com vínculos diretos com a equipe. O Flamengo completou neste dia 25 de 

julho, 45 anos de atividades ininterruptas no futebol de Campinas. 

As equipes finalistas chegaram para a decisão com mesmo número de pontos 

conquistados, demonstrando o equilíbrio entre elas, dando certeza de uma partida onde 

não havia favorito. 

Como é de conhecimento, o regulamento determina que em havendo empate no 

tempo regulamentar, o vencedor será conhecido através de cobranças de tiros livres da 

marca penal(pênaltis). 

Tendo como local a P E Centro Rural do Pinhal, em Limeira, campo de dimensões 

oficiais e um gramado em excelente condição de jogo, União Salerno e Flamengo 

fizeram, como esperado, um jogo de muito equilíbrio, com ataques buscando o gol e as 

defesas bem postadas e meio de campo que tentavam articular jogadas para as 

finalizações. Chances apareceram mas os goleiros mostraram serviços. Final de partida 

e resultado de 0 X 0, placar que levou a decisão para os pênaltis. 

Com alto índice de aproveitamento nas cobranças, O Uniao Salerno converteu a 

oitava cobrança e Flamengo perdeu sua cobrança, numa sensacional de seu goleiro Alan, 

definindo em 8 X 7 para o União Salerno, sagrando-se campeão da VII Copa Regional 

Cidinho de Futebol.   



Após as comemorações da decisão, o desportista Cidinho fez entrega de troféus 

às equipes, bem como, medalhas aos atletas participantes da partida. 

 Os amantes do futebol não profissional foram brindados com uma partida de 

nível e bom nível disciplinar, trazendo ainda mais credibilidade nesta consagrada 

competição que é a Copa Cidinho de Futebol, onde todas as equipes participantes foram 

merecedores de elogios e trouxeram certeza de seus dirigentes em novas promoções de 

competições. 

  

Dentro do projeto da competição, a exigência principal é a disciplina e, para 

tanto, as equipes participantes estão cientes das medidas administrativas que serão 

tomadas, caso as regras regulamentares sejam violadas. Recomenda-se a leitura 

detalhada do regulamento para evitar dissabores. 

      Os conceitos atuais de disciplina que estão vigorando nas competições 

promovidas por outras entidades de administração não serão toleradas na Copa 

Cidinho, pois, se faz necessária mudanças radicais para que as partidas de futebol 

sejam acompanhadas pelos apreciadores da técnica e da disciplina. 

A reunião visando a competição mostrou a integração entre os dirigentes para 

o perfeito entrosamento visando o transcorrer da competição e as conversações 

sobre as normas regulamentares que irão gerir o campeonato, quer de ordem técnica, 

disciplinar e financeira teve a ampla participação de todos para não pairar qualquer 

dúvida a ser alegada posteriormente, especialmente a parte disciplinar, vez que este 

item é ponto altamente considerado para a participação. Assim, vai ser um sucesso a 

competição.  

A VII Copa Cidinho, edição 2021 é uma competição que envolve as equipes de 

futebol da região, na busca da reintegração de atletas que vai demonstrar a 

capacidade técnica e disciplinar para o reconhecimento e respeito de todos que 

participam da competição. Evidentemente, a disciplina é o requisito maior para 

atingir o objetivo da competição, visando a completa realização do ente humano na 

conquista da plenitude de sua cidadania.  

 

Veja a tabela 

Confira a classificação 

http://www.liredep.com.br/2021/cid/tab.pdf
http://www.liredep.com.br/2021/cid/clas.pdf


Saiba os artilheiros  

Consulte o regulamento 
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http://www.liredep.com.br/2021/cid/art.pdf
http://www.liredep.com.br/2021/cid/reg.pdf
http://www.liredep.com.br/index.shtml

