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02/11/2021 – NESTA TERÇA FEIRA(01/11) FOI CONHECIDO O CAMPEÃO DA
I COPA PROBEL OROZIMBO MAIA DE FUTEBOL. SANTA CLARA X UNIAO
SALERNO DECIDIRAM O TITULO. NA PRELIMINAR, FAMILIA BORTO x FAMILIA
DECIDIRAM O TERCEIRO LUGAR
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, nesta terça feira(02/11) foi conhecido o grande campeão da competição;
Santa Clara e União Salerno decidiramm o título. Na partida preliminar Familia Borto e
Familia disputaram o terceiro lugar.
Tendo como palco o Estadio Moises Lucarelli, em Campinas, estádio tradicional
que é palco de grandes partidas de profissionais a nível nacional e internacional,
estava preparado para receber estas duas partidas, decisão do terceiro lugar e
decisão do título.

O local das partidas ofereceu todas as condições para que os

artistas do espetáculo desfilaram suas habilidades e premiaram os presentes com
bela apresentação de futebol.
Na partida preliminar, foi decidido o terceiro lugar. Familia Borto e Familia
foram as equipes que lutaram por esta honrosa colocação, sabendo que estão entre
as quatro equipes com melhor campanha na competição, enfim, um jogo de familias.
No jogo, o Familia Borto se adaptou rapidamente no gramado conseguiu abrir 3 X 0
no primeiro tempo. O Familila, no intervalo fez algumas modificações em sua equipe e
voltou de forma diferente e apresentando um bom futebol nesta etapa, conseguiu
uma pequena superioridade e fez um gol porem, insuficiente para a pretendida
virada. Final 3 X 0 para o Familia Borto que conseguiu o terceiro lugar na
competição.
No jogo de fundo, estavam buscando o almejado título, de um lado, o Santa
Clara, com muita estrutura e trabalho sério e pela primeira vez chegando a uma final
em competição organizada pela Liredep.
De outro lado o União Salerno, com uma equipe experiente nos campeonatos
organizados pela Liredep, sendo campeão da última Copa Cidinho, de alto nível
técnico e demonstrando que deu continuidade ao trabalho projetado para o ano de
2021. Jogo de muito equilíbrio primeiro tempo em 0 x 0. No segundo tempo o jogo
ficou mais solto e o União Salerno em duas escapadas de seu ataque abriu 2 X 0.
Com esse resultado o Santa Clara se organizou e nos minutos finais exerceu um
pressão e conseguiu fazer um gol, mas, não tempo para uma reação. sendo a partida
encerrada em 2 X 1 para o União Salerno que conquistou o título da competição.
Grande publico compareceu ao estádio, de maneira e sem incidentes, mostrando
que quando todos estão voltados para os objetivos sérios a meta é alcançada, pois,
não foi somente uma final de competição, mas sim, uma resposta para a busca do
futebol organizado com seriedade e respeito, onde todos serão vencedores.
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Os finalistas demonstraram capacidade técnica e visão das necessidades que a
competição exigia. E uma decisão em Campinas, organizada por entidade sediada em
Campinas e decidida por uma equipe de Hortolandia e outra de Sumare, ou seja, é

uma verdadeira competição que mostra o nível das equipes da Região Metropolitana
de Campinas.
Estas partidas que eram aguardadas com muito interesse por todos os amantes
do futebol não profissional de toda a região atenderam as exigências técnicas dos
presentes em grande parte das dependências do estádio e apreciadores do futebol
bem jogado.
Após o encerramento das partidas, os atletas das equipes que conquistaram o
terceiro lugar, vice campeão e campeão foram agraciados com medalhas e estas
equipes receberam troféus alusivos a conquista, em clima de festa e congraçamento.
Estiveram prestigiando o evento, entre outros, Tiago, proprietário da loja
Probel Orozimbo Maia, Cesar e Edmilson, presidente e diretor da Liga Campineira de
Futebol, Carlinhos e Andressa, da Adelifa, João Antonio e Valter, responsáveis pela
arbitragem, Gabriel, proprietário da Volffe Esportes.
Com o sucesso desta competição, certamente seus exemplos serão seguidos
para o resgate do futebol não profissional da Região Metropolitana de Campinas.
Tambem, a se destacar o espirito solidario dos presentes no Moises Lucarelli;
foram arrecadados por volta de três mil quilos de alimentos de primeira necessidade
que foram doados a ONG Semeando o Amor.
As reuniões visando a competição mostraram 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, foi um sucesso a competição.
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