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18/10/2021 – NESTE DOMINGO(17/10) FORAM DEFINIDOS OS FINALISTAS 

I COPA PROBEL OROZIMBO MAIA DE FUTEBOL. SANTA CLARA X UNIAO 

SALERNO DECIDEM O TITULO     

Liredep, mais uma vez, como já se tornou a entidade de credibilidade na 

organização das competições que promove, em atendimento a solicitação das equipes, na 

certeza do cumprimento das normas regulamentares e respeito à legislação desportiva, sem 

malabarismos.  

Para tanto, a mais uma competição do calendário desportivo do ano. Vem ai a I 

Copa Probel Orozimbo Maia. A diretoria da LIREDEP, sempre voltada para a busca da 

interação entre esporte e parceria para atender os homens que fazem o futebol não 

profissional de Campinas e Região, encontrou respaldo em empresário que também quer o 

engrandecimento da modalidade na região.  

Para tanto, os participantes têm o compromisso de participar com respeito as 

regras do jogo para dar ao parceiro a certeza de que ele está investindo na competição 

porque acredita da seriedade dos participantes. 

Enfim, uma competição para ser o marco de outras ao lado de parceiros voltados 

para o nosso futebol.  

  Assim, neste domingo(17/10) foram realizados os jogos de volta da fase semi 

final da competição com a realização de duas partidas e, consequentemente, as duas equipes 

que decidirão o título. 

Pelo grupo 21, em Campinas, o Familia Borto recebeu o Santa Clara. No jogo de ida 

o Santa Clara por 1 X 0. Jogo de grandes lances e futebol aberto. O Santa Clara abriu 2 X 

0 mas o Familia Borto com muita vibração conseguiu empatar e buscou a vitória que lhe daria 

a classificação mas, o Santa Clara conseguiu administrar o empate e é um dos finalistas. 



Pelo grupo 22, em Sumare, o U Salerno recebeu o Familia. No jogo de ida houve 

empate em 0 X 0. Ambas as equipes procuraram a vitória com lances objetivos. O União 

Salerno sabia que o empate lhe era favorável e conseguiu seu objetivo ao empatar em 1 X 1.  

Os jogos eram aguardados com expectativa pela comunidade desportiva da região e, 

em ambos os jogos os presentes nos jogos viram futebol bem jogado. Tambem, tem que ser 

destacado o alto índice de disciplina nos jogos com os envolvidos se confraternizando após o 

encerramento das partidas. 

A organização estará agora se preparando para a grande final. 

 

As reuniões visando a competição mostra 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.  

Também, serão emitidos comunicados aos participantes sobre o protocolo a ser 

seguido no que se refere ao combate ao Covid-19. Todos os participantes serão responsáveis 

para o atendimento ás normas reguladoras emitidas pelas autoridades competentes para 

preservar a saúde de todos.  

 

Veja a tabela 

Confira a classificação 

Saiba os artilheiros  

Consulte o regulamento 

 

 

                                                                                                   

http://www.liredep.com.br/2021/pom/tab.pdf
http://www.liredep.com.br/2021/pom/clas.pdf
http://www.liredep.com.br/2021/pom/art.pdf
http://www.liredep.com.br/2021/pom/reg.pdf

