COPA SÃO PAULO

Abertura oficial será no sábado, dia 3 de janeiro.

CERIMÔNIA VAI CONTAR COM A PRESENÇA DE
AUTORIDADES E DA DIRETORIA DA FPF

A abertura oficial da 40ª Copa São Paulo de Futebol Júnior, maior competição da categoria que
é organizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) e Prefeitura de São Carlos por meio da
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, foi marcada pela entidade para o próximo sábado,
dia 3, no estádio professor Luís Augusto de Oliveira (Luisão).

A cerimônia vai acontecer por volta das 15h45, logo após o jogo entre São Carlos Futebol
Clube e Democrata Futebol Clube de Sete Lagoas/MG, e antes de Corinthians/SP e Centro
Sportivo Paraibano/PB. Para o evento está confirmada a presença da diretoria da FPF,
inclusive do presidente Marco Polo Del Nero. A entidade convidou e está aguardando a
confirmação do ministro do Esporte, Orlando Silva de Jesus Júnior.
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É a terceira vez que São Carlos sedia a abertura oficial da competição, as outras duas foram
em 2006 e 2007. Em 2009, a cidade recebe o Grupo-S, que conta com o São Carlos Futebol
Clube, Sport Clube Corinthians Paulista, Centro Sportivo Paraibano/PB e Democrata Futebol
Clube/MG. Para o secretário municipal de Esportes e Lazer, Edson Ferraz, a cidade de São
Carlos recebe mais uma vez o reconhecimento pela estrutura que oferece aos clubes que
participam da copinha.

“Em todas as edições da Copa São Paulo, os clubes têm elogiado a estrutura que a cidade
disponibiliza durante a competição. Isso com certeza chega à direção da FPF que nesses
últimos anos tem privilegiado a cidade com equipes e jogos importantes”, salientou. Edson
Ferraz ressalta que São Carlos estará em evidência novamente no início de 2009, como vem
acontecendo nos últimos anos. “A abertura oficial e os jogos seguintes vão projetar ainda mais
o nome da nossa cidade para todo o país e o exterior”, concluiu.
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