
15º CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DO SINTRACOM-BA

A abertura do 15º Campeonato de 
Futebol de Campo do SINTRACOM-
BA acontece no domingo, dia 15/08, 
às 8 horas. Venha e traga sua família 
para participar desta festa, no Campo 
do SESI, Avenida Luiz Tarquínio, Ci-
dade Baixa (em frente ao abrigo D. 
Pedro II). Vamos vibrar e torcer pelas 
equipes formadas por atletas-traba-
lhadores da construção.

Sucesso absoluto nas temporadas 
anteriores, o Campeonato de Futebol 
de Campo do SINTRACOM-BA já é 

considerado o 
maior evento es-
portivo de traba-
lhadores do país, 
conforme dados 
do SESI.

A festa co-
meça com desfile 
das 54 equipes 
inscritas, apre-
sentações musi-
cais e folclóricas. 

A BOLA COMEÇA A ROLAR!
Domingo, 15/08, participe da festa de abertura do 

15º Campeonato de Futebol do SINTRACOM-BA

www.sintracom.org.br   |  www.fetracom-ba.org.br

E atenção: todas as equipes inscritas 
devem participar do desfile de aber-
tura, com no mínimo 10 pessoas 
com o uniforme completo da equipe. 
A equipe que participar, ganha dois 
pontos e a equipe que não partici-
par perde um ponto, na tabela do 
Campeonato.

E para vibração das torcidas, após 
a abertura, a bola vai rolar no campo, 
com a realização dos primeiros jo-
gos, com as equipes campeã e vice-
campeã de 2009, e seus adversários:

1º Jogo – Odebrecht X Civil

2º Jogo – Massacom X Monte 
Cristo

Os jogos acontecem sempre aos 
sábados, domingos e feriados, a partir 
das 8 horas

Confira na página 2: tabelas dos 
grupos e os jogos da 1ª fase.

Trabalhadores (as) têm que vencer!
Companheiros e companhei-

ras! As eleições se aproximam. 
Este é um momento muito im-
portante para o futuro do país e 
não podemos deixar de convocar 
todos (as) trabalhadores (as) para 
participar e vencer nesse outro 
jogo.

Em outubro, vamos eleger 
presidente, senadores, governa-

dor, deputados federais e depu-

tados estaduais. Vamos votar nos 

candidatos comprometidos com as 

lutas dos trabalhadores brasileiros.

Vamos garantir a continuidade 

de projetos que beneficiam os tra-

balhadores da construção e a popu-

lação de baixa renda, como o Minha 

Casa Minha Vida e o Bolsa Família.
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(vice 2009)

(campeã 2009)




