
 

POKER É A NOVA MODALIDADE DOS JOGOS 

PUBLICITÁRIOS DA APP 
 

Inscrições para a 30ª edição também estão abertas para Futebol Society, 

Futsal e Kart 

 

São Paulo, maio de 2015 – Para a 30ª edição dos Jogos Publicitários, a 

Associação dos Profissionais de Propaganda (APP) adota o Poker como nova 

modalidade após identificar grande interesse das empresas participantes. Esta 

etapa tem a parceria do Pokerstars.net, um dos maiores sites que promove 

competições online em diversos países. A entidade também inicia as inscrições 

do evento, abertas até 07 de julho para Futebol Society e Poker; e até 31 de 

agosto para Futsal e Kart. As competições ocorrem entre julho e novembro. 

 

O aguardado torneio de Poker será realizado no dia 23 de julho no Hotel 

Holiday Inn Anhembi. “A APP consulta os profissionais para que indiquem 

esportes que gostariam de incluir na grade dos jogos, como neste ano foi 

detectado o Poker. Por isso, a cada edição registramos um aumento nas 

inscrições, atraindo mais participantes”, explica Sílvio Fernandes, um dos 

Diretores de Esportes da Associação. 

 

As partidas de Futebol Society serão realizadas no Playball Pompéia, a partir 

de 19 de julho, enquanto que no dia 27 de setembro começa os jogos de Futsal 

que ocuparão o SESC Pompéia. A competição de Kart será no Kartódromo 

Internacional Granja Viana, no dia 25 de setembro.  

 

As disputas estão abertas para as categorias masculina e feminina, com 

exceção do Futebol Society, que será realizado somente para times 

masculinos. Além de contar com a coordenação dos diretores de esportes da 

APP, Nilo Frateschi, Sílvio Fernandes e Wagner Yoshihara, todas as 

competições serão acompanhadas por técnicos habilitados em Educação 

Física SEME - Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Recreação de São 

Paulo e SESC.  

 

Os Jogos Publicitários da APP são realizados desde 1981 para incentivar e 

integrar os profissionais do mercado publicitário por meio do esporte e entre os 

diferentes cargos, áreas e setores. As equipes interessadas em participar 

http://www.appbrasil.org.br/


devem atuar em agências de publicidade, marketing e digital; Veículos de 

comunicação (Rádio, Cinema, Televisão, Jornal, Revista e Outdoor); 

Prestadores de serviços ligados à área de propaganda (Produtoras de Cine/TV 

e Som, Agências de Promoção, Marketing Direto, Pesquisa, Equipamentos, 

Gráficas - exceto copiadoras, entre outros) e Anunciantes (departamentos de 

marketing e comunicação).  

 

Para participar é necessário ter mais de 18 anos e ter vínculo empregatício 

com alguma empresa de comunicação, sendo funcionário, estagiário ou 

prestador de serviço com no mínimo três meses de atuação. O regulamento e a 

planilha de inscrição nas modalidades coletivas (Futsal e Futebol Society) e 

nas modalidades individuais (Kart e Poker) estão disponíveis no site 

www.appbrasil.org.br. O campeonato é patrocinado pelo Grupo Bandeirantes e 

pelo canal FOX, com o apoio do SESC – Serviço Social do Comércio. 

 

AGENDA 

 

30º Jogos Publicitários 

Período de inscrição:  

Futebol Society e Poker até 7 de julho 

Futsal e Kart até 31 de agosto  

 

Início das competições:  

Futebol Society – A partir de 19 de julho 

Futsal – A partir de 27 de setembro 

Poker – 23 de julho 

Kart – 25 de setembro 

 

Taxa de Inscrição para associados e não associados, 

respectivamente:  

Futebol Society – R$ 72,00 / R$ 120,00 

Futsal – R$ 60,00 / R$ 105,00 

Kart – R$ 143,00 / R$ 220,00 

Porker – R$ 100,00 / R$ 150,00 

Informações: (11) 3813-0188 ou paulo@appbrasil.org.br 

 

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 
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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. 

 

 

 

 Informações para a Imprensa 

 
Jariza Rugiano – jariza@casadobomconteudo.com.br 

Christianne Abila – christianne@appbrasil.org.br 

Gil Dias – gil@casadobomconteudo.com.br 

Marcelo Affini – affini@casadobomconteudo.com.br 

Tels. (11) 3097-9462 e 3031-0670 
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