POKER MARCA A SEMANA DO 30º JOGOS
PUBLICITÁRIOS DA APP
Torneio de cartas inédito da APP teve o apoio da PokerStars.net, um dos
principais sites de competições online; Já a 2ª rodada de Futebol Society
contou com 12 equipes e seis delas estreantes no último domingo
São Paulo, julho de 2015 – Como continuidade ao 30º Jogos Publicitários da
Associação dos Profissionais de Propaganda (APP), na última semana a
entidade realizou, pela primeira vez, o torneio de Poker, nas dependências do
hotel Holiday Inn Parque Anhembi. Já a segunda rodada de Futebol Society foi
disputada no domingo, 26, na Playball Pompeia. Todas as competições
ocorrem em São Paulo com a coordenação do Silvio Fernandes, Wagner
Yoshihara e Nilo Frateschi, diretores de Esporte da APP.
Na quinta-feira, dia 23, a APP realizou o 1º Torneio de Poker dos Jogos
Publicitários no Hotel Holiday Inn do Parque do Anhembi. Os 21 participantes
ocuparam o salão da 10ª temporada do “Brazilian Series Of Poker (BSOP)”,
com transmissão pelo canal BandSports. Além do troféu “Galo de Ouro da
APP” ao Campeão e Vice-campeão, a BSOP/PokerStars.net premiou os cinco
primeiros colocados com um Kit.
O campeão Lucas Lopez Weishaupt (Grupo Rai) também ganhou um curso
de Poker ministrado pelo jogador Felipe Mojave, do time da PokerStars, um
dos principais sites que promovem competições online em diversos países. Em
segundo lugar ficou Renato B. Moreira (Jornal O Indicador), em terceiro
Douglas Zenedin (Aliansce Mall e Mídia), a quarta colocação para Weinny
Gorato Eirado (Grupo Bandeirantes) e o quinto lugar com Reginaldo Ribeiro da
Silva (Editora Referência).
Com 12 equipes em campo, seis partidas de Futebol Society foram realizadas
no último domingo, marcando a segunda rodada com SBT “C”, Editora
Referência, RTV Bandeirantes “A”, Play It Again, Sony e SBT “B” como equipes
estreantes na competição.
Iniciando os primeiros jogos da rodada, a TV SBT “C” empatou em 02 X 02
com a Publicidade Archote, enquanto a Editora Referência venceu a DM9DDB

por 10 X 05. Em seguida, RTV Bandeirantes “A” ganhou por 10 X 00 a TV SBT
“D” e a Play It Again foi derrotada por 02 X 04 pela RTV Bandeirantes “B”. A
etapa foi finalizada com a vitória da Sony sobre a Blue Hive por 04 X 02 e com
o empate entre TV SBT “B” e RAI em 04 X 04.
Até o momento foram 12 jogos, total de 106 gols, 58 na 1ª rodada e 48 na 2ª
rodada, na qual o jogador Kleber Lebron Ferreira (Editora Referência), se
destacou com seis gols marcados. No próximo domingo, dia 2 de agosto,
acontece a última rodada da primeira fase que garantirá a classificação de 16
equipes que disputam as oitavas de final no dia 16 de agosto. O Torneio de
Futebol Society segue até o dia 13 de setembro, na Playball Pompeia (Rua
Nicholas Boer, 66, ao lado do Viaduto Antartica).
Ainda é possível participar das modalidades Kart e Futebol Society se
cadastrando pelo portal da APP (www.appbrasil.org.br), com inscrição aberta
até o dia 31 de agosto. Os 30º Jogos Publicitários tem o apoio da FOX e da TV
Bandeirantes.

Sobre a APP
A APP foi fundada em 29 de setembro de 1937 como Associação Paulista de
Propaganda, tendo o poeta e publicitário Orígenes Lessa como primeiro
presidente. Em 1989 foi rebatizada como Associação dos Profissionais de
Propaganda, insígnia que mantém até hoje. A entidade surgiu da necessidade
da atividade publicitária ter uma voz que não se calasse diante de temas e
desafios do negócio publicitário e do profissional que atua na indústria da
comunicação. Congrega os profissionais dos mais variados segmentos da
publicidade nacional, estejam eles entre anunciantes, nas agências, nos
veículos ou nas empresas fornecedoras de serviços, todos participando
ativamente do desenvolvimento socioeconômico e profissional do Brasil,
especialmente no que diz respeito ao crescimento e contínua modernização
das atividades produtivas, comerciais e de serviços. Em sua longa existência, a
APP, hoje com diversos Capítulos Regionais pelo país, ajuda a fazer da
propaganda uma das atividades profissionais de maior expressividade em
nosso país e oferecendo para toda a América Latina, preciosas colaborações
técnicas, profissionalizantes e de desenvolvimento ético da profissão.
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