
PROJETO 

AMIGOS DO BEM 

“Futebol e Solidariedade” 

 

O principal objetivo do projeto é o social, além de resgatar atletas do passado, presente e 

futuro do futebol, é também mostrar a força da solidariedade. O Projeto Amigos do Bem 

promove jogos para arrecadar alimentos e brinquedos que são destinados às famílias carentes 

dos municípios que recebem os jogos. Esses jogos são realizados em várias cidades do Estado 

de São Paulo e Minas Gerais em datas mais solidárias como por exemplo, mês de Dezembro – 

Natal (o que não impede de termos esses jogos em outras datas).  

O Projeto realiza também palestras com os atletas envolvidos, explanando e relatando suas 

histórias de vida, como também os benefícios e a importância que o futebol teve em sua 

formação como pessoa e cidadão de bem. 

 

COMO COMEÇOU? 

Criado em  2006 pelo seu idealizador José Tomas Alexandre Colli, com um jogo na cidade de 

Franca/SP. 

O Projeto ganhou dimensão com a participação de Wilson Maritaca de Almeida (Maritaca), 

Antônio José Rondinelli Tobias (Rondinelli), Júnior Rondinelli, Rodrigo Francisco Martins, Deiviti 

Cremonezi e Andrezinho ex-atleta de futebol profissional. Hoje, participam do projeto atletas e 

ex-atletas de nome no cenário mundial, formado basicamente pela fantástica equipe 

vencedora do Flamengo (RJ) ´Master do Flamengo RJ’.  

 

COMO SE REALIZAM OS JOGOS? 

Para a realização dos jogos contamos sempre com a ajuda de empresas e parceiros locais para 

a realização dos mesmos devido aos custos que temos com transporte, acomodação e 

alimentação dos atletas e ex-atletas. 

 

QUANDO ACONTECEM OS JOGOS? 

Os jogos acontecem sempre aos finais de semana após o término do Campeonato Brasileiro, 

pois sempre contamos com a participação de alguns atletas da atualidade, o que não impede 

de marcarmos estes jogos em outras datas conforme disponibilidade dos atletas. 



QUEM PARTICIPA DO EVENTO? 

Contamos com a presença de algumas personalidades para abrilhantar os eventos. Tudo 

dependendo dos custos adicionais. Entre eles: Milton Neves, Ana Paula Oliveira e Cleber 

Abade. 

 

“FAÇA PARTE DESSE TIME CAMPEÃO E MARQUE UM GOL DE SOLIDARIEDADE” 


