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Movimentou o Sindicato em 2014. 
A atividade esportiva contou com 
o envolvimento direto de mais de 
150 engenheiros distribuídos em 
12 times. O evento ocorreu nos 
dias 19, 20 e 27 de julho. 
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Jorge Antonio, diretor do SENGE-RJ e integrante 
da comissão organizadora, afirma que os 
profissionais marcaram presença. 
 “A receptividade foi muito boa, pelo 

número de times inscritos e de 
profissionais envolvidos.  

O evento aproximou profissionais que, na maioria 
das vezes, encontram-se isolados em diversas 
empresas e instituições. Durante o contato mantido 
na divulgação recebemos sugestões de realizar 
torneios de outras modalidades de esporte. Muitos 
profissionais se mostram bastante animados com o 
evento e já sugerem que novas edições sejam 
realizadas”,  diz Jorge Antonio. 
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Também integrante da comissão 
organizadora, Luiz Cosenza, destaca a 
disposição de todos os profissionais, que 
participaram dos jogos em dois finais de 
semana.  
 
Ele avalia que o mais importante foi que os 
jogos ocorreram em “um clima de grande 
confraternização da Engenharia. O evento foi 
um momento de descontração entre 
profissionais de diversas empresas”, afirma 
Cosenza. 
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Também fizeram parte da comissão 
os diretores do sindicato: Jorge 
Saraiva, Marcos Antonio Barbosa e 
Adalberto Garcia Junior. 
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A equipe Toca Raul ficou em 
primeiro lugar.  
 
O segundo ficou com o 
Portuga Futebol Clube.  
 
E o terceiro com o 
Bonsucessso. 
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1 -   TIME MECANICA NELES 
2 -   TIME - REAL WATER 
3 -   TIME BOLEIROS FC 
4 -   TIMES TRIBULADOS 
5 -   TIMES ELETROPELADEIROS 
6 -   TIMES PORTUGAS FC 
7 -   TIMES AMIGOS DO WALTER KFC 
8 -   TIME ASCREA-RJ 
9 -   TIMES  INTEGRAÇÃO 
10 - TIME TOCA RAUL 
11 - TIMES VINGADORES 
12 - TIME COOPERAÇÃO 

TIMES QUE PARTICIPARAM DO 
COPA SENGE 
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COPA SENGE – Engenheiro (a) 
Bom de Bola  
Inscrições: 
21 de julho a 28 de agosto de 2015 
 

Categorias: Feminino e Masculino 
 

Inscrições e Regulamento: 
www.sengerj.org.br/copasenge 
 

Data dos jogos: 
Outubro/Novembro de 2015 
Local: Rio de Janeiro 
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