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14º CAMPEONATO FOI SHOW DE BOLA!

Acesse: www.sintracom.org.br – www.fetracom-ba.org.br
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A emocionante vibração das torcidas,

sacudindo as arquibancadas lotadas, e

a bola rolando no campo fizeram a festa

da final do 14º Campeonato de Futebol

de Campo do SINTRACOM-BA, no

dia 13 de dezembro, no Campo do

SESI, Avenida Luís Tarquínio, na Cidade

Baixa.

Este ano, a grande campeã foi a

equipe Massacom que levou a taça na

prorrogação por “morte súbita”, com 1

X 0 em cima da equipe Odebrecht,

que ficou com o Vice-Campeonato. A

torcida não se conteve de alegria e

ultrapassou o alambrado para fazer a

festa no gramado. Foi de arrepiar!

Na decisão dos 3º e 4º lugares, a

bola rolou solta no gramado e sacudiu

a rede na disputa de penalidades: a

equipe Monte Cristo carimbou 5 X 3

na equipe Gráfico.

O Campeonato de Futebol de

Campo do SINTRACOM-BA começou

a ser realizado em 1995, com a

participação de 11 equipes e 275

trabalhadores. Desde o mês de agosto,

disputaram 54 equipes, com 1.800

operários, entre atletas e equipe técnica.

A cada ano o Campeonato fica maior

em proporção e alegria, e atualmente é

considerado o maior campeonato

esportivo de uma única categoria, em

todo o Brasil, pelo nosso parceiro, o

SESI.

Confira nesta edição especial do

Jornal do SINTRACOM-BA tudo o que

aconteceu na festa da final do 14º

Campeonato de Futebol de Campo do

SINTRACOM-BA.

Arquibancadas lotadas e vibração das torcidas fizeram a festa da final

A festa da equipe Massacom, a grande Campeã 2009

A equipe Odebrecht, segurando
a taça, comemora a conquista

do vice-campeonato

A bola rolou solta na disputa dos
3º e 4º lugares (Monte Cristo, de

azul; Gráfico, de vermelho)
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FESTA E GOLS NA FINAL DO 14º CAMPEONATO
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O 14º Campeonato de
Futebol de Campo do

SINTRACOM-BA foi
realmente uma grande festa,

que movimentou o Campo do
SESI, aos sábados, domingos e

feriados, de 16 de agosto até o
dia 13 de dezembro, quando

foi realizada a final.
São 14 anos consecutivos,

não são 14 dias. Todos nós
sabemos como é difícil fazer

uma estrutura de um
campeonato funcionar com o

profissionalismo necessário,

para que tudo dê certo na final.
E foi assim que aconteceu.

Todas as 54 participantes
estão de parabéns! Não houve

nenhuma alteração e as
torcidas formadas por

trabalhadores (as) da construção
e seus familiares demonstraram

que estão mesmo envolvidas
com a essência do esporte, que

é a competição.
Mais uma vez, a Comissão

Organizadora caprichou nos
detalhes e os nossos parceiros

do SESI se empenharam. O
Presidente do SINTRACOM-

BA, Raimundo Brito, fez
questão de ressaltar que todos

contribuíram para fazer do 14º
Campeonato de Futebol um

show de alegria, competição,
organização e paz.

Estiveram presentes na final
o superintendente do SESI

Bahia, Manoelito Souza, o
diretor da CTB Nacional,

Pascoal Carneiro, o
coordenador da CTB-Bahia,

Adilson Araújo, o repre-
sentante da Secopa – Secretaria

Estadual para Assuntos da
Copa, Everaldo Augusto e Jorge

Cerqueira - Diretor de Esportes
da FETIM - Federação dos

Trabalhadores Metalúgicos da
Bahia”.

Confira os melhores
momentos desta festa.

Artilheiro do 14º Campeonato,
Asterolino procura o caminho do gol

Gol de ouro leva dirigentes e torcedores
da equipe Massacom ao delírio

A equipe Massacom fez
uma campanha bonita e
sagrou-se campeã 2009

A equipe Odebrecht faz a
formação dos jogadores para

a foto oficial

Nailton, treinador campeão, é
ovacionado pelos jogadores

O Presidente do SINTRACOM-BA, Raimundo
Brito, entrega a taça à equipe Massacom,

Campeã 2009

O Grupo de Apoio
Emergencial

(GAE) ficava de
prontidão para

atender às
emergências no

campo

O diretor de esportes,
Nilton Galego, apresenta

as premiações

Eleito o melhor árbitro pela
Comissão de esportes, o juiz
Paulo (centro) apitou a final

“Fizemos um bonito Campeonato
e agora vamos nos mobilizar para
ganhar dos patrões no jogo da
Campanha Salarial 2010, que está
em curso”. Na entrega das taças às
equipes que disputaram os jogos finais,
o Presidente Raimundo Brito fez esta
chamada aos trabalhadores (as)
presentes e destacou que é
necessário mobilização nos canteiros
de obras, para conquistarmos a vitória.
Fique ligado e participe das atividades
de seu Sindicato.

Campanha Salarial 2010

Após os jogos da final, a festa e o lazer dos trabalhadores (as) e seus familiares no Clube do SESI

A equipe Monte Cristo, 3ª colocada,
com a novidade: treinadora conduziu o

time:

O melhor goleiro da final recebe a taça
das mãos do nosso parceiro, Gerente

de Lazer do SESI, Evandro

Representante da equipe Polar recebe
prêmio de melhor torcida

O melhor artilheiro, Asterolino, da equipe Massacom,
recebe a sua merecida taça
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