
 

INFORMATIVO DA 2ª DIVISÃO DO AMADOR DE JUNDIAÍ 

 

SITE ESPORTE JUNDIAÍ - www.esportejundiai.com 

O sonho de integrar a elite do 

futebol jundiaiense vai começar 

 O Campeonato 

Amador da 2ª divisão de 

Jundiaí começa no próximo 

domingo (10/abril) com o 

desfile de abertura da 

competição, que reunirá os 

33 clubes participantes, às 

8h30 no Dal Santo.  

Em seguida no mesmo 

local, às 10h, Santos e 

Atlética São Camilo abrem 

a competição em 2011. 

O Site Esporte Jundiaí, nas 

próximas páginas traz um 

pequeno guia sobre a 

competição, trazendo 

informações sobre os 33 

participantes da 2ª divisão.  
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 A temporada 2011 do futebol 

amador é uma das mais aguardadas 

dos últimos tempos. Na 1ª divisão a 

expectativa é grande pelos principais 

times que contam com os principais 

treinadores da cidade. Mas a 2ª 

divisão neste ano tem um charme 

especial: 33 times. Todos lutando 

pelo mesmo sonho: o acesso. 

A maioria dos diretores e técnicos 

dos clubes no qual conversei este 

ano sonham primeiramente no 

acesso, a subida do seu time a 1ª 

divisão do Campeonato Amador, e 

depois no título. Até 2010, era muito 

comum ouvir dos treinadores ,que o 

time na 2ª divisão tinha que ser 

campeão, se esquecendo que do 1º 

ao 4º lugar conquistam o principal 

prêmio: o acesso e integrar a elite de 

Jundiaí no ano seguinte. 

O único fato triste é que 3 clubes que 

foram rebaixados da 1ª para a 2ª 

divisão do Campeonato Amador de 

2010 para 2011, por diversas 

dificuldades, não disputam a 

competição nesta temporada (Aliança 

do Copacabana, Jundiaí [que já foi 

campeão da 1ª divisão] e o Vila Ana).  

A 2ª divisão a cada dia está se 

valorizando, se tornando uma divisão 

importante e ganhando espaço. Este 

ano, segundo o que eu apurei, 

existe a expectativa de jogos 

transmitidos ao vivo pela internet. 

Com a Segundona se iniciando 

antes da 1ª divisão, os jornais da 

cidade, programas de televisão, 

sites, rádios, twitters, facebooks 

etc... estarão informando bastante a 

competição e podendo até ter mais 

destaque do que a 1ª divisão em 

determinadas épocas. 

Outro fato que estimulará os 

jogadores da divisão de acesso, é 

que a base da seleção de Jundiaí 

para a disputa do Paulista de 

seleções de ligas, será de atletas 

que disputam a competição. Muitos 

podem dizer que a 2ª divisão não 

tem jogadores que possam atuar na 

seleção. Eu discordo, pois muitos 

atletas que estiveram na seleção de 

Jundiaí no ano passado, foram 

revelados na 2ª divisão e hoje estão 

em grandes times da 2ª divisão. 

Somente queria lembrar, o Dinho 

em 2008 estava em qual clube? No 

Jamaica, que foi campeão da 2ª 

divisão. O Dinho, foi o camisa 10 da 

seleção na temporada passada, 

apenas isso..... 

Passe de letra  

Por Thiago Batista de Olim 

Responsável pelo Site Esporte Jundiaí 

Informativo sobre a 2ª divisão do 

Campeonato Amador 

Produção do Site Esporte Jundiaí — 

www.esportejundiai.com 
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Thiago Batista de Olim 

Fotos: Thiago Batista de Olim, Andressa 

Sousa Ferreira (Londrina), Daniel 

Versuri (Real Madrid), Edson Schleder 

(Guarani) e Site do 14 de Dezembro FC. 

Observação: A reprodução de parte ou 

totalidade dos textos deste informativo 

somente poderá ser feita mediante 

autorização do responsável do Site 

Esporte Jundiaí, produtor deste guia. 

 Campeão Vice 

2001 Treze Santa Cruz 

2002 Bolívia 
Botafogo - V. 
Esperança 

2003 Medeiros Corujinha 

2004 
Aliança - Jd. 
Copacabana 

Epocler 

2005 Jahmarley 
Vila  

Esperança 

2006 
Estrela 

Vermelha 
Sorocabana 

2007 
Rui            

Barbosa 
Porto 

2008 Jamaica Vila Marlene 

2009 
Nove                

de Julho 
Shangai 

2010 
São Camilo 

Velho 
Vila Nambi 

Os últimos campeões  

da 2ª divisão de Jundiaí 
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O sistema de disputa em 2011 

 As equipes foram divididas 

em 3 grupos com 11 times. Para 

a formação dos grupos da 1ª 

fase, a Liga Jundiaiense de 

1ª fase 

Grupo A Grupo B Grupo C 

Botafogo Vila Esperança G.A.B 

Nações Unidas Nova Granada Aliança 

Juventude Londrina Santos 

Real Madrid Santa Cruz Atlética São Camilo 

Atlanta R3 Japi Marujos 

Bonfiglioli Ponte Preta Pacaembu 

Gamor 14 de Dezembro Baixada 

Medeiros Continental Real Tulipas 

Império Força Gandaia 

Porto Cidade Nova Treze 

Pedreira Nense Guarani 

OS JOGOS DA 2ª DIVISÃO NO SITE DA LIGA JUNDIAIENSE DE FUTEBOL: 

www.ligajundiaiensedefutebol.com.br 

Futebol colocou os clubes do 

mesmo bairro em chaves 

diferentes.  Na 1ª fase, os clubes 

jogam entre si, dentro do próprio 

grupo, em turno único. Os 4 

primeiros de cada chave 

avançam para a 2ª fase. O 

restante já se despede. 

2ª fase e playoffs 

Na 2ª fase os 12 classificados 

serão divididos em 2 grupos com 

6 times (ainda a serem 

informados pela Liga a 

composição das chaves), com os 

times jogando entre si, dentro do 

próprio grupo formado na 2ª 

fase, em turno único. Os 2 

primeiros de cada chave 

avançam para os playoffs. Os 4 

times classificados aos playoffs, 

disputam as semifinais, com o 

acesso a 1ª divisão do Amador do 

próximo ano já garantido.  

As semis serão em melhor de  2 

partidas, sendo que os 

vencedores avançam a final, 

também em melhor de 2 jogos. 
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Botafogo 

O clube da Vila Esperança volta a 

disputar o Campeonato Amador 

da 2ª divisão, após um ano de 

ausência, já que no ano passado 

ficou de licença. Na última vez 

que esteve disputando a 2ª 

divisão, em 2010, o Fogão 

realizou grande campanha na 1ª 

fase, vencendo 7  e perdendo 

apenas uma vez. Mas na 2ª fase, 

o time estreou com derrota para o 

Aliança e depois colecionou 3 

empates que o tiraram o sonho de 

conquistar o acesso naquele ano.  

A última vez que o Botafogo 

disputou a 1ª divisão foi em 2008, 

ano que foi rebaixado. O Fogão 

na 1ª divisão tem muita tradiçao e 

já foi finalista, em 2005, quando 

perdeu o título para o Estrela.  

 

Real Madrid 

Clube do Eloy Chaves, que usa 

escudo e cores do famoso clube 

espanhol, 9 vezes campeão da 

Liga dos Campeões da Europa, 

espera nesta temporada pelo 

menos passar para a 2ª fase. Em 

2009, os merengues ficaram em 

Grupo A 

7º do grupo B com 3 vitórias, 3 

empates e 3 derrotas. No ano 

passado, o time subiu um 

degrau ficando em 6º no grupo 

C, com 3 vitórias e 5 derrotas. O 

clube para esta temporada 

manteve Caio César Nakashima 

como seu treinador. 

 

Nações Unidas 

O Nações Unidas tenta nos 

últimos anos conquistar o 

acesso a 1ª divisão do 

Campeonato Amador. No ano 

passado o clube não conseguiu 

se classificar para a 2ª fase da 

competição. O time ficou em 7º no 

grupo B, com apenas 2 vitórias, 1 

empate e 5 derrotas. Na 

classificação geral, o Nações 

terminou em 21º lugar entre 28 

participantes. Em 2009 o clube 

chegou a disputar a 2ª fase , com 

chances de conquistar o acesso 

na última rodada, mas não 

conseguiu vencer o Shangai.. 

Neste ano, o treinador será 

Donizeti Geraldo Ramos. 

Real Madrid do Eloy Chaves busca nesta temproada 

conquistar o acesso a elite do futebol jundiaiense 
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Juventude 

O Juventude do Jardim Novo 

Horizonte foi fundado em 2003 e 

disputa o Amador pela 1ª vez. No 

ano passado o clube disputou a 

Copa Novo Horizonte, onde ficou 

com o vice-campeonato, ao 

perder o título nos pênaltis para o 

Amarelinho.  O treinador do clube 

será André de Souza. 

 

Atlanta 

O time do bairro do Santa 

Gertrudes se inspira na boa 

campanha da Copa Maringá de 

futebol quando chegou a fase 

final da competição. Na 2ª 

divisão, o clube disputou a edição 

do ano passado e não realizou 

grande campanha, com apenas 1 

vitória e 7 derrotas, ficando em 8º 

no grupo C., ficando em 26º no 

geral entre 28 times. Felipe 

Mendes será o técnico do clube. 

 

Bonfiglioli 

O Bonfiglioli espera melhorar o 

seu desempenho, em relação aos 

2 últimos anos, quando não 

conseguiu a classificação para a 

2ª fase. O BAC, como é também 

conhecido o clube, em 2009 

disputou 8 partidas, com apenas 

1 vitória, 1 empate e 6 derrotas, 

ficando em 9º e último do grupo 

C, sendo o 2º pior time entre os 

28 participantes. No ano 

passado, o Bonfiglioli  ficou em 

9º e penúltimo lugar do grupo A 

com 1 vitória, 2 empates e 6 

derrotas, sendo o 24º no geral. 

 

Gamor 

O Gamor busca a muito tempo o 

acesso a 1ª divisão do 

Campeonato Amador. Em 2008 

o time disputou a 2ª fase, mas 

bateu na trave e não conseguiu 

subir a elite. Em 2009 e 2010 o 

time não conseguiu passar da 1ª 

fase. Para esta temporada, o time 

oriundo da torcida organizada do 

Paulista realizou uma parceria com 

o Sorocabana, clube da 1ª divisão, 

onde serão utilizado jogadores da 

comunidade de Sorocabana. O 

Gamor nas temporadas de 2007 e 

2008 foi campeão da Copa 

Maringá de futebol amador. 

Atacante do Bonfiglioli tentou superar as marcações adversárias  

no ano passado, mas time somente conquistou 1 vitória 
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Medeiros 

O Medeiros volta ao cenário do 

futebol amador, após 2 anos de 

ausência. O clube não disputava 

o futebol amador de Jundiaí após 

ser rebaixado da 1ª para a 2ª 

divisão do Campeonato Amador 

em 2008, onde terminou em 

último lugar na elite. Nesta 

temporada, o time será 

comandado por Edgar Custódio, 

bicampeão da Copa Maringá de 

futebol amador, quando 

comandou o Gamor nas 

temporadas de 2007 e 2008. O 

Medeiros já foi uma 1 vez 

campeão da 2ª divisão de Jundiaí. 

Foi em 2003, quando na decisão 

venceu o Corujinha por 2 vezes  

(placares de 2 a 1 e 3 a 0). 

 

Império 

O Império pelo 2º ano consecutivo 

participa do Campeonato Amador 

da 2ª divisão, buscando ter um 

desfecho diferente que da 

temporada passada, quando não 

conseguiu passar para a 2ª fase. 

O clube ficou em 5º do grupo C, 

com uma campanha curiosa: não 

empatou nenhum jogo, pois, em 7 

partidas disputadas: foram 4 

vitórias e 3 derrotas.  

Porto 

Rebaixado em 2010, o Porto 

será o único clube que desceu 

de divisão a disputar a 2ª divisão 

neste ano. O clube espera 

repetir a campanha de 2007 

quando conquistou o acesso, 

sendo vice-campeão, perdendo 

o título para o Rui Barbosa. O 

Porto nesta temporada será 

comandado pelo técnico Renan 

Lucas, que estreia na função, 

após jogar pelo Rui Barbosa, nas 

últimas temporadas. 

 

Pedreira 

O time do bairro Terra Nova 

espera chegar a 2ª fase de 2011 

e superar a campanha do ano 

passado. O Pedreira após 

conquistar vaga na 2ª fase, 

perdeu todos os 4 jogos que 

disputou na reta decisiva, ficando 

longe de conquistar o acesso . 

Em 2009, o clube disputou a 2ª 

divisão, mas acabou eliminado 

ainda na 1ª fase, ao ficar 1 ponto 

átras do Floresta, que ficou em 4º 

do grupo C, daquele ano. 

Porto não conseguiu furar as barreiras da temporada passada  

e acabou sendo rebaixado a 2ª divisão do Amador 
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Grupo B 

Vila Esperança 

O Vila Esperança espera voltar a 

1ª divisão, o que não acontece há 

3 anos. Rebaixado a 2ª divisão 

em 2008, em 2009 na 2ª divisão 

não passou da 1ª fase, ficando 

em 17º na classificação geral. No 

ano passado, o clube na 1ª fase 

ficou em 1º do grupo B 

conquistando em 8 jogos, 6 

vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na 

2ª fase, quando definiria os 4 

times que conquistariam o 

acesso, ficou em 3º do grupo E, 

ficando a 5 pontos do Vila Nambi, 

e o sonho do acesso foi adiado 

 

Londrina 

O clube da Vila Maringá vem 

credenciado pelo título da Copa 

Maringá, conquistando no ano 

passado, ao vencer o Naútico na 

final por 1  a 0. O Londrina na 2ª 

divisão espera realizar 

campanhas superiores do que 

aconteceu em 2008 e 2010, 

quando ficou em ambos os anos, 

em 4º lugar do grupo, somando 

menos que 6 pontos nos 2 anos, 

adiando assim o sonho do 

acesso. Para este ano. Fordinho 

permanece como técnico e 

presidente do clube. 

 

R3 Japi 

Após não participar da 2ª divisão 

no ano passado, o R3 Japi volta 

a disputar a competição. O 

nome do time vem de uma fusão 

do Japi com o R3. O significado 

do R3 é simples: é o apelido da 

rua 3 do bairro do Eloy Chaves. 

Em 2009, o clube não conseguiu 

vaga na 2ª fase, pois ficou na 9º 

colocação do grupo B com          

1 vitória, 1 empate e 6 derrotas, 

sendo o 26º no geral. O técnico 

este ano será Farias. 

 

Continental 

O Continental espera nesta 

temporada realizar uma 

campanha diferente do ano 

passado, quando ainda ficou na 

1ª fase, terminando em 8º do 

grupo B, sem empatar nenhum 

dos 8 jogos do ano passado: 

foram 2 vitórias e 6 empates, 

sendo o 23º no geral. O técnico 

será Thiago Borges. 

Londrina vem credenciado a 2ª divisão pelo título conquistado da 

Copa Maringá de futebol amador no ano passado 
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Ponte Preta 

A Ponte Preta, tradicional clube 

do futebol amador jundiaiense 

espera voltar a elite do futebol 

amador de Jundiaí, como 

aconteceu no final dos anos 90, 

começo dos anos 2000. Em 

2002, a Macaca de Jundiaí 

terminou a 1ª divisão da cidade 

em 4º lugar, ficando atrás de 

Milan (afastado atualmente), 

Cruzeiro e Estrela da Ponte. 

Desde 2004 a Ponte não disputa 

a elite do futebol amador. O clube 

nos últimos anos vem “batendo 

na trave” pelo acesso, já que em 

2009, ficou em 4º do grupo E e no 

ano passado ficou em 5º no 

grupo E. O time novamente será 

comandado pelos técnicos Berró 

e Dentinho e conta com um forte 

grupo de apoio que monta uma 

estrutura interna no clube, 

espelhada no Estrela da Ponte. 

 

Força 

O Força espera realizar uma 

campanha melhor do ano 

passado, quando foi o pior time 

da competição. A equipe perdeu 

todos os 8 jogos que disputou, 

sendo um dos 2 únicos clubes a 

não pontuar na 2ª divisão do ano 

passado. O time terminou ainda 

com o pior ataque da 2ª divisão 

com apenas 8 gols anotados e a 

pior defesa da competição com 

33 gols sofridos. Foi a pior 

campanha de um time na 2ª 

divisão nos 2 últimos anos. 

 

Cidade Nova 

Como o Força, o clube no ano 

passado, não somou nenhum 

ponto, nas 8 partidas que 

disputou na 2ª divisão do ano 

passado. A diferença é que o 

clube sofreu menos gols que o 

Força: 24 no total, sendo a 5ª pior 

defesa da competição. O Cidade 

terminou também com o pior 

ataque da Segundona de 2010, 

com 8 gols anotados.  

 

Nense 

O Nense no ano passado esteve 

participando da 2ª divisão do 

Campeonato Amador e não 

conseguiu vaga na 2ª fase, ao 

ficar em 5º do grupo A com 3 

vitórias, 4 empates e 2 derrotas 

nos jogos que disputou. O clube 

terminou em 15º no geral. 

Dentinho e Berró, parceria de sucesso na Ponte Preta 

permanece  para a temproda 2011 da 2ª divisão 
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Nova Granada 

O Nova Granada, após um ano 

de ausência está de volta a 2ª 

divisão. O clube em 2009 chegou 

a realizar uma grande campanha 

na 2ª fase, onde ficou em 2º do 

grupo B, conquistando 5 vitórias, 

1 empate e 3 derrotas, nos 9 

jogos que disputou. Mas na reta 

final, o time não conseguiu os 

resultados necessários para 

conquistar uma das 4 vagas de 

acesso, ficando na 6ª e última 

colocação do grupo E. 

14 de Dezembro 

O 14 de Dezembro espera em 

2011 continuar a subida de 

degraus na 2ª divisão. Em 2009 

o clube realizou uma péssima 

campanha, ficando em 8º e 

penúltimo lugar do grupo A, não 

conseguindo vaga na 2ª fase. No 

ano passado, o time conseguiu 

chegar a 2ª fase, mas ficou em 

6º do grupo E com 1 empate e 4 

derrotas nos 5 jogos , ficando 

em 11º no geral. O treinador 

nesta temporada será Coxinha. 

Santa Cruz 

O Santa Cruz disputa novamente 

a 2ª divisão do Amador. Nos 2 

últimos anos, o time não 

conseguiu passar da 1ª fase. Em 

2009, o clube ficou em 7º do 

grupo A com um campanha 

curiosa: nos 8 jogos que disputou 

empatou 6 (ainda teve 1 vitória e 

1 derrota), ficando em 21º no 

geral. No ano passado, o time 

ficou também em 7º do grupo A 

com 2 vitórias, 3 empates e 3 

derrotas, sendo o 20º no geral. 

14 de Dezembro espera superar as marcações adversárias em 2011 para conquistar o acesso a 1ª divisão  
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Grupo C 

G.A.B. 

O G.A.B. está de volta ao 

Campeonato Amador de Jundiaí. 

O clube disputou a 2ª divisão em 

2004 e 2005. Em 2004 o clube 

não conseguiu passagem na 2ª 

fase, em 2005 o time conseguiu 

passar a 2ª fase, mas não teve 

êxito no sonho de chegar as 

semifinais. A equipe em 2011 terá 

como técnico Tabaco. 

 

Aliança 

O clube do bairro do Novo 

Horizonte volta após um ano de 

ausência na 2ª divisão do 

Amador. Em 2009, ano da sua 

última participação o clube não 

conseguiu chegar a 2ª fase, 

ficando em 6º do grupo A, com 2 

vitórias, 3 empates e 3 derrotas, 

sendo o 21º no geral. Luis Felipe 

será o técnico do time em 2011. 

 

Santos 

O time da Vila Maringá volta a 

disputar a 2ª divisão do 

Campeonato Amador após 5 anos 

de ausência. O clube para esta 

temporada se preparou, jogando 

a Copa Maringá de 2010, onde 

parou na 2ª fase e na Copa 

Aramis Polli  de futebol de 2011, 

onde foi semifinalista. O time 

terá como um dos componentes 

da comissão técnica, Sandro 

Alves, que ano passado levou o 

Sorocabana aos playoffs da 1ª 

divisão do Amador de Jundiaí. 

 

Marujos 

Clube oriundo da escola de 

samba, o Marujos busca superar 

a campanha do ano passado, 

quando terminou na 7ª colocação 

da classificaçao geral. O time em 

toda a competição sofreu apenas 

9 gols em 13 jogos disputados, 

sendo a 2º melhor defesa em 

média de gols sofridos (a melhor 

foi do Balsan que levou 9 gols 

mas em 15 jogos). No ano 

passado, o Marujos ficou a 1 

ponto do acesso, já que na 2ª 

fase somou 9 pontos ficando em 

3º do grupo D enquanto o São 

Camilo Velho somou 10 . Maílson 

comanda o time neste ano. 

Santos como preparação disputou em 2011, 

a Copa Aramis Polli onde chegou as semifinais 
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Pacaembu 

Equipe do Jardim Pacaembu, no 

ano passado disputou a 2ª divisão 

ficando apenas em 25º entre 28 

participantes, sendo o último do 

grupo B, com 1 vitória, 1 empate 

e 6 derrotas, nas 8 partidas que 

disputou. Mas a única vitória do 

clube, foi especial, goleada sobre 

o Continental por 5 a 0, no 

Ovídeo Bueno. Pena Branca será 

o técnico da equipe neste ano. 

 

Real Tulipas 

O Real Tulipas volta a disputar a 

2ª divisão do Campeonato 

Amador substituindo o Unidos 

Tulipas, como representante do 

bairro do Jardim Tulipas. O Real 

esteve na 2ª divisão em 2003 e 

ficou em 5º lugar, ficando próximo 

das semifinais da Segundona. 

 

Atlética São Camilo 

Após 1 ano de licença, o Atlética 

São Camilo volta a disputar o 

Campeonato Amador.  O Atlética 

em 2008 conquistou o acesso a 

elite do futebol amador, quando 

foi semifinalista da 2ª divisão. O 

clube no ano seguinte disputou 

pela promeira e única vez a 1ª 

divisão, sendo quadrifinalista. O 

time foi eliminado nos playoffs 

pelo Jahmarley, apenas no 

critério de desempate da melhor 

campanha, após vitória por 1 a 0 

e derrota por 2 a 1, nos dois 

jogos do playoff.  Ano passado o 

clube pediu licença e pelos 

regulamentos da Liga, qundo 

retornasse entraria na última 

divisão que existente no Amador, 

atualmente a 2ª divisão. A equipe 

será comandada por Teco, 

treinador que comandou em 

2010, a  seleção de Jundiaí ao 

vice-campeonato do Campeonato 

Paulista de seleções de ligas. . 

 

Baixada 

O Baixada de todos os clubes da 

1ª e 2ª divisão do Amador, é o 

único novato nesta temporada. 

Teco pelo Atlética São Camulo, em 2009, classificou o  

time aos playoffs da 1ª divisão do Campeonato Amador 
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Gandaia 

O time espera neste ano superar 

a campanha de 2010, quando 

ficou de fora da 2ª fase por 2 

pontos. O time terminou em 5º do 

grupo B com 13 pontos (4 vitórias, 

1 empate e 3 derrotas), mas 

perdeu a 4ª vaga da chave para o 

Unidos Tulipas que fez 15 pontos.  

 

Treze 

O Treze, agora do Jardim 

Anhanguera, é um dos clubes que 

já sentiram o gosto de gritar “É 

campeão” na 2ª divisão. Foi em 

2001, quando na final bateu o 

Santa Cruz nos dois jogos (3 a 1 

e 2 a 1) e assm subiu para a 

elite do futebol amador. Entre 

2002 e 2007 disputou a 1ª 

divisão do Amador, sendo que 

em 2005 e 2008, chegou a 2ª 

fase. Em 2007 o clube foi 

rebaixado, e somente voltou a 

disputar a 2ª divisão em 2009, 

quando realizou a pior 

campanha entre os 28 

participantes, somando apenas 2 

pontos. No ano passado, na 1ª 

fase, o clube terminou com a 

melhor campanha somando 22 

pontos, ficando em 1º do grupo A. 

Mas na 2ª fase, somou apenas 4 

pontos, ficando em 5º do grupo D 

e o sonho do acesso foi adiado . 

 

Guarani 

Após mais de uma década longe 

do Campeonato Amador, o 

Guarani do Jardim Guanabara e 

está retornando as competições e 

nesta temporada disputará a 2ª 

divisão. O treinador da equipe 

será Alex Sandro, que já vem 

preparando o time nos amistosos.  

Guarani volta ao cenário do futebol amador, representando o Jardim Guanabara. 


