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Eles batem um bolão
Dentro e fora de campo
Equipe unida mostra os resultados, nas ruas e no gol. Mas apesar de os
coletores serem os atletas, consequência do exercício pesado da profissão
nas ruas, dessa vez o time do escritório mostrou a sua força e sagrou-se
campeão da 2ª Copa de Futebol Society Siemaco Loga (Jaguaré).
Todos venceram, mas eles levaram os troféus:
Durante três meses, pelo menos 120 atletas revezaram-se
na quadra do Jiboião, todas as quintas-feiras, entre o turno
do dia e da noite. Um por um, os times foram sendo eliminados
até o jogo final.

Campeão
Só de leve
3º Colocado
Liverpool

4x2

12 x 2

Vice-Campeão
Bisteca
4º Colocado
Barcelona

o siemaco agradece À parceria
da loga, que sempre nos apoia
nas atividades com a categoria.
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Siemaco promove confraternização
Milhares de trabalhadores dividem a garagem da Loga (Jaguaré) no dia a dia,
porém são raros os momentos de confraternização. É tanta a correria do trabalho,
que mal dá tempo de as equipes manterem a conversa em dia.
Pensando nisso, e em proporcionar momentos de lazer para os trabalhadores da
Limpeza Urbana, o Siemaco, através do Diretor Elmo Nicácio, o Lagoa (coletor
da Loga), pelo segundo ano consecutivo promoveu a Copa de Futebol Society.
“O sindicato preocupa-se em proporcionar momentos de diversão à categoria e
nada como o futebol, que é adorado pela maioria, para promover a união entre
eles e a aproximação com a equipe sindical”.
Conhecido pelo seu talento de zagueiro, daqueles que não deixa o adversário
passar, Lagoa garantiu que há muitos craques dentre os jogadores.

Loga Vila Maria fez questão
de participar

Para provar que não há lugar para “panelinhas”, o time especial foi
formado pelos trabalhadores da Vila Maria e foi muito bem aceito pelos
companheiros de empresa. A cordialidade, contudo, ficou fora do campo
porque em campo, a meta era o gol!
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12 times correram atrás da bola
Barcelona, Bisteca, Ibis, Juventus, Liverpool, Nego Nego, Os Kabulosos, Real Madruga, Só de Leve, Tamo Junto, União do Lixo e Vila Maria

Só de Leve: o time do escritório sagrou-se como o grande campeão.

Moacyr Pereira, presidente do Siemaco, entrega troféu
para o time do Liverpool.

Bisteca: depois de comemorar o vice-campeonato, os coletores foram para
a rua, trabalhar, felizes da vida.

O artilheiro:
gols
Valter Henrique, 18

Liverpool: não levou a taça, mas impressionou com o placar de 12 gols.

O goleiro menos
vazado:
Leandro Barra do
s Santos

ESPECIAL 2º COPA DE FUTEBOL SOCIETY SIEMACO/LOGA (JAGUARÉ)

4

Na final, a grande festa
de comemoração
No decorrer do torneio, pelo menos mil pessoas envolveram-se com o
campeonato de futebol society, em campo e na torcida, e cerca de 300
trabalhadores prestigiaram a partida final. A festa dos campeões teve
discursos, entrega de troféus e acabou com um churrasco de comemoração
regado de muita música.

O Siemaco agradece a participação de todos, parabeniza
o talento e espírito esportivo e convida para a 3ª Copa
de Futebol Society Siemaco/Loga (Jaguaré/Vila Maria),
a ser realizada em 2016!
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