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Com o apoio da torcida, NEFROSTAR bateu o invicto Alô Qualidade e venceu de goleada,  o
Campeonato de Futsal do SUEESSOR. A disputa aconteceu no último domingo (16) – no
Ginásio de Esportes Pedrinho Lopes, em Barueri.

O primeiro jogo foi a disputa pelo terceiro lugar, garantido pelo União Castelo /HGI, que venceu a
INTERMÉDICA pelo placar de 08 X 05  Já a final, foi disputada pelo até então invicto Alô Qualidade e o
estreante NEFROSTAR que, por uma goleada de 10 X 2, garantiu o primeiro lugar e o título de campeão.

Após o jogo, as equipes e seus convidados foram recebidos pelo SUEESSOR na Associação Desportiva da
Policia Militar – ADPM, para a entrega das premiações e churrasco de encerramento das “Atividades
Esportivas SUEESSOR Cuidando de Quem Cuida 2022”. 

BOLETIM Esportivo do SUEESSOR 

Ed
iç

ão
- n

º
 0

06
/ 2

02
2

 
 



Pág.02

Sobre o campeão
 
Ainda com uma equipe menor, composta somente por: Fabio, Hugo, Jeverton, Manoel, Maurício, Moisés,
Ramon e o goleiro Wallace, o NEFROSTAR (CLINICA MÉDICA DE NEFROLOGIA) iniciou sua
participação nas Atividades Esportivas do SUEESSOR, no dia 10 de agosto, em um amistoso contra a
equipe do União Castelo / HGI, realizado na quadra do Centro de Assistência e Integração à Criança, em
Osasco.  Na ocasião, o goleiro Wallace foi um dos destaques do jogo. 

No dia 04 de setembro, no Ginásio
Geodésico em Osasco, amargou sua
primeira e última derrota na estreia do
Campeonato de Futsal do SUEESSOR,
para equipe do Alô Qualidade, com quem
disputaria a final e ganharia o troféu de
primeiro lugar. 

Em um bate papo com a equipe de
comunicação do SUEESSOR, o time definiu
como sendo "a excelência e o
comprometimento com a organização, a
maior motivação da participação da equipe
no campeonato do sindicato".

 

Haja fôlego para acompanhar essa rapaziada! 

Final do Campeonato, 16/10/2022

 Desde o início de sua participação, a equipe do NEFROSTAR demonstrou comprometimento, união e
vontade de vencer. Agregou novos componentes e novas estratégias para a disputa do campeonato,
evidentemente comprovadas nos dois últimos jogos (semifinal e final). 
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A Premiação 

A premiação aconteceu durante um churrasco de confraternização e garantiu as equipes, troféus do
primeiro ao sexto lugar,medalhas douradas para todos os participantes das atividades esportivas e uma
quantia em dinheiro, entregue aos técnicos e jogadores, de acordo com a classificação geral das equipes. 

Já os troféus de melhor goleiro e artilheiro do campeonato, ficou com a equipe do União Castelo/
HGI.

Guilherme Cavalcante, Artilheiro 

Guilherme Gomes, Melhor Goleiro 
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As fotos com os momentos mais marcantes do campeonato, estão disponíveis na

galeria de imagens do SUEESSOR (www.sueessor.org.br) ou através do link drive:

https://photos.app.goo.gl/D8JTXEvm4xYzU2Nk9  

Agradecimentos SUEESSOR

A participação de todos foi incrível, algo que enriqueceu e abrilhantou infinitamente nosso
campeonato. Com toda nossa sinceridade e gratidão, agradecemos a presença de cada jogador,
amigo (a), torcida, diretor (a) e membros da organização. 

É graças a participantes como vocês, que vale a pena preparar acontecimentos assim!

Desejamos que tenham apreciado cada instante e que continuem fazendo parte da família
SUEESSOR. 

Conte com nosso compromisso de amizade, rigor e profissionalismo para os próximos. 

Em nome de toda a direção do Sindicato, 

Antonio Gervásio Rodrigues

Presidente do SUEESSOR

 
 


