
Secretaria Esporte e Qualidade de Vida 
Divisão de Torneios e Competições

AÇÃO RELEVANTE DA DIVISÃO NOS ÚLTIMOS 04 ANOS FOI A, AMPLIAÇÃO E INOVAÇÃO DAS
COPAS POPULARES!

As Copas populares eram resumidas somente em competições de Futebol de Campo abrangendo um público 
específico!

Ampliação:
-Criamos a Categoria AP55 ( competição para atletas acima de 55 anos de idade, hoje temos 12 equipes);

-Criamos um novo sistema de Ranqueamento das Equipes, agora temos Categoria AP1(20 equipes)  AP2( 20 
equipes) AP3 (20 equipes) e AP4( 40 ou mais, porta de entrada para as copas)
Obs: Sigla AP Amador Popular , primeira, segunda, terceira e quarta divisão;

-Na Copa Joseense de futebol menores, para crianças de 06 a 17 anos, realizada sempre no segundo semestre 
aos sábados e domingos,  alteramos a realização dos jogos da  Categoria Sub- 17 para o meio da semana, para 
aliviar a carga de jogos das escolinhas aos finais de semana;

Inovação:
 -Criamos em Comemoração ao Dia da Criança o Festival de futebol para crianças  de até 8 anos de idade . 
Buscando  proporcionar as crianças um dia  de diversão, lazer e aprendizado, com uma perspectiva de alegria, 
sabedoria, animação  tudo isso através do jogo de futebol . Realizado sempre no dia 12 de outubro no estádio 
Martins Pereira, com a participação de 240 crianças;

-Criamos  a  Copa São José  de Futebol Adulto  com início no dia  19 de março e final no dia 27 de julho, com a
participação das 20 melhores equipes Ranqueadas na copa popular do ano anterior ,dentre todas as categorias;

-Criamos  a  Copa Popular de Tênis de Campo aberta a todos os  joseenses, disputadas nas 7 quadras públicas 
de São José em diversas Categorias aos finais de semana;

-Criamos  a  Copa Popular de Basquetebol aberta a todos os  joseenses, realizadas em todos  quadras e 
Ginásios públicos de São José em diversas Categorias aos finais de semana;(em virtude da Pandemia não 
aconteceu ainda)

-Criamos  a  Copa Popular de Futsal aberta a todos os  joseenses, realizadas em todos  quadras e Ginásios 
públicos de São José em diversas Categorias aos finais de semana;(em virtude da Pandemia não aconteceu 
ainda)

Geração de Renda
-Com todas essas competições , conseguimos cadastrar através do nosso edital de credenciamento de 
arbitragem cerca de 300 árbitros e Representantes para atuarem nos jogos, com isso muitos deles conseguem ter
uma renda mensal que varia de R$300,00  a R$1.200,00  de acordo com a quantidade de Jogos que apitam no 
mês. 

Prof. Ito Naressi
Chefe de Divisão de Torneios e Competições.


