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A Premiação 

A premiação das equipes com troféus, medalhas e uma quantia em dinheiro (não divulgada pelo
sindicato) - deverá ocorrer no mesmo dia (16) após o término do jogo. Também haverá
premiação, aos jogadores que se destacaram no decorrer das partidas. 

E não para por aí, a partir das 17H00, todas as equipes participantes e familiares, estão
convidados a participarem de uma confraternização na ADPM - Associação Desportiva Polícia
Militar, em Osasco/SP.

O “Campeonato de Futsal do SUEESSOR 2022” – faz parte das atividades esportivas
SUEESSOR CUIDANDO DE QUEM CUIDA e tem como objetivo esquentar uma nova edição
para 2023 do CAMPEONATO INTERHOSPITALAR. 

Caderno Esportivo do SUEESSOR 

Finalíssima do Campeonato de Futsal 
do SUEESSOR  já tem data marcada! 
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No próximo domingo (09), semifinalistas disputam vaga na final 
do dia 16 de Outubro no Ginásio do Mutinga em Barueri /SP.

 

Quem são os semifinalistas?

As equipes Alô Qualidade, Intermédica,
NEFROSTAR e União/Castelo/HGI,
disputam no próximo domingo (09), a
semifinal do “Campeonato de Futsal
do SUEESSOR 2022”. Os vencedores
do confronto, se classificam e devem se
preparar para a finalíssima no dia 16 de
Outubro, a partir das 08H00, no Ginásio
do Mutinga - em Barueri/SP. 



Como foi a última rodada? 

A última rodada, ocorrida no dia 02 de Outubro, no Ginásio do Mutinga em Barueri, garantiu o
invicta Alô Qualidade, a ponta tabela, com uma vitória de 06 X 04 contra a Intermédica. Pela
contagem dos pontos, ambas equipes seguem para a segunda fase. 

Com um empate de 3 X 3, a equipe do HMO (Hospital Medicina dos Olhos) deixou a competição
e o segundo lugar, permanece com a NEFROSTAR.

No último jogo da rodada, com uma goleada de 09 X 03 contra o Só Cerveja que também deixou
a competição, a equipe do União/Castelo/HGI – garantiu sua vaga na semifinal. 

Confira a classificação geral:

Hosp. Medicina
dos Olhos 

 
 

Colocação 

1º Alô Qualidade 

PG

15.5

JG

5

VT

4

EP

1

DT

0

GM

24

GS

16

PG

8

2º 12.5 5 3 1 1 14 8 6

3º União Castelo
HGI

 
 

9.5 5 2 1 2 30 21 9

4º 6.5 5 1 1 3 14 19 -5

5º Só Cerveja  6.5 5 1 1 3 11 20 -9

6º 5.5 5 0 3 2 15 20 -5
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Quais são os confrontos da semifinal? 

NEFROSTAR

A semifinal acontece no próximo domingo (09) na Associação Desportiva da Polícia Militar em Osasco- 
 (Rua Luís Henrique de Oliveira, 653 - Quitaúna) .

Primeiro jogo: Alô Qualidade X Notredame, às 13H00.
Segundo jogo: NEFROSTAR X União Castelo / HGI, às 14H00.



O Campeonato até aqui  

Esse campeonato foi marcado por um início difícil, resultante do receio dos trabalhadores pós
COVID 19. 
Mesmo assim, arriscamos e demos o chute inicial com o amistoso ocorrido no dia 07 de agosto de
2022, entre NEFROSTAR e União/Castelo/HGI, sendo estas, as duas primeiras equipes inscritas
para as atividades esportivas SUEESSOR CUIDANDO DE QUEM CUIDA. 

Comprometidos com a finalidade das atividades esportivas em desenvolver o intercâmbio social e
a integração dos nossos trabalhadores, mas principalmente, difundir a melhora psíquica e física
dos participantes, abrimos a oportunidade para a inscrições de equipes mistas (categoria da
saúde e convidados). 
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A visão de cada time 

Alô Qualidade 

Na ponta da tabela, o invicto Alô Qualidade
é formado por: 

 
Arce Borges;
Diego da Silva Rodrigues; 
Felipe Damasco Scheiner Rosa;
Giovani Vilas Boas;
Gleison Max A. Conceição;
Guilherme Rocha P. Andrade; 
João Victor;
Jorge Luis C. Santos;
Kaique Alexandre Silva Romão; 
Leonardo Ribeiro de Morais; 
Luiz Guilherme Cotrim Pina;
Madger Antony Santos da Cruz;
Valdegy de Souza Barbosa Jr.

 
 

O time definiu como sendo "única, a sensação de participar de um campeonato organizado
pelo SUEESSOR e destacou a vitória contra o União Castelo/ HGI, um dos momentos mais
marcantes em quadra". 

Os líderes, Jorge Luis C. Santos e Leonardo Ribeiro de Morais, ressaltaram a "importância da
união entre as equipes para os próximos campeonatos", e deixaram um recado aos
trabalhadores: "Estão perdendo! Os jogos estão emocionantes!". 
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NEFROSTAR 

Em segundo lugar na tabela e
estreante nas atividades esportivas
do SUEESSOR, o NEFROSTAR é
formado por: 

Emerson Silva Marques;
Fábio de Souza Rabelo;
Felipe de Oliveira;
Gabriel Cordeiro da Silva;
Guilherme de Paula Silva;
Guilherme Maia Barbosa;
Hugo Nunes de Sousa;
Jeverton dos Santos Dias;
Manoel Klebson C. da Silva;
Marivaldo Olímpio de Almeida;
Mauricio Miguel dos Santos;
Moises Feitosa de Lima;
Ramon de Oliveira Ramos;
Samuel Silva Feitosa Santos;
Wallace Victor Miranda;
Wequisley Montoni de Almeida. 

 
 

O time definiu como sendo "a excelência e o comprometimento com a organização, a maior
motivação da participação da equipe estreante, no campeonato do sindicato". O momento
destacado pelo time como sendo o mais marcante, foi a terceira rodada, onde, de acordo com eles
"saíram vitoriosos". 

A frente do time, Manoel Klebson C. da Silva, disse que no próximo campeonato, "espera contar
com a mesma transparência e comprometimento de todos" , e convidou os trabalhadores "a
não perderem a oportunidade de participarem de um evento único". 

União Castelo / HGI 

Participantes de outras edições, o União
Castelo / HGI é formado por:

Adauto Silva de Oliveira;
Diego Almeida Anunciação;
Fraco Afonso do Nascimento;
Guilherme Cavalcante Silva; 
Guilherme Gomes Souza;
Leandro Rodrigues Silva;
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O time falou sobre a "sensação de alegria e se definiu eufórico por participar do
campeonato de futsal do SUEESSOR", e destacou, "a abertura dos jogos, como o momento
mais marcante e o que mais motivou a equipe". 

Adauto Silva de Oliveira, líder do time, disse que para o próximo campeonato, "espera que mais
jogadores e times se juntem a causa", e lembrou aos trabalhadores, "que é dentro de um
esporte a melhor oportunidade de praticarmos o respeito e a empatia em busca de um
único objetivo". 

Leonardo Rodrigues da Silva;
Lucio Henrique C. Crepalde; 
Marcos Antonio G. dos Santos;
Matheus de Lima Belo;
Rafael de Abreu;
Rogerio Gomes da Silva;
Vitor Vieira de Souza;
Wellington Caetano da Silva. 

 
 

NOTREDAME

O time da guerreira NOTREDAME,
é  formado por:

Alexandre R. de Aquino;
Daniel Martins Moreira;
Gustavo Laurindo;
Henrique A. de Melo Lopes;
Jeferson A. Oliveira Siqueira;
João Eudes de Lima;
José Wellison de Lima;
Lopes Nunes;
Marcos Gomes Júnior Leal;
Matheus de Melo Lopes;
Matheus Martins Moreira;
Rafael Lopes Nunes;
Yan Dias Lopes da Silva;
Zairlan Oliveira Santos.

 
 

O time falou sobre "determinação e amor ao esporte como elementos fundamentais
permanecerem no campeonato". E destacou o último jogo (24/09) "como sendo a prova da
determinação do time, que mesmos desacreditado pelas outras equipes, saiu com a vitória,
jogando com seus jogadores reservas". 

Para Zairlan Oliveira Santos, líder do time,  "os jogadores esperam que para os próximos
campeonatos, o local de jogos seja fixo". Recadinho anotado aqui pelo SUEESSOR! 
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O animado time do Só Cerveja
é  formado por:

Danhaney Batista dos Santos Sá;
Deny Vitor da Silva;
Gustavo Sacramento de Souza;
Jean Carlos Ribeiro;
Jefferson Ribeiro dos Santos;
Kennedy Jesus dos Santos;
Maycon Douglas dos Santos; 
Nilton Menes Santos;
Ramon Santos Vieira;
Roberto Junior C . Da Silva;
Robson de Jesus;
Victor Aparecido da Silva. 

 
 

Só Cerveja 

Para o time, "a sensação de participar do campeonato, foi além das quadras, já que o
líder da equipe, Vanderlei Rodrigues, auxiliou e colaborou com organização, o que
garantiu um dos locais para realização da partida". Valeu, Vanderlei!

E nas palavras do líder da equipe, "eles esperam o convite para os próximos
campeonatos, com mais equipes que queiram desenferrujar!".  

 
 

HMO 

O sempre surpreendente HMO,
é  formado por:

Alisson Cruz dos Santos;
Anderson Silva de Jesus;
Cleiton Silva de Sousa;
Guilherme Adriano Pereira;
Guilherme Rodrigues Moreira;
Joseph da Silva;
Marcelo Martins da Silva;
Matheus Marques Belisário;
Nathan Alves Chaves; 
Patrick R. Marinho da Cruz;
Pedro Borragine de Oliveira;
Pedro Henrique Gonçalves;
Willian Andrade F. Alencar.

 



Para o time, que já participa pela
quarta vez de um campeonato do
Sindicato, "o que mais chama
atenção é a organização e
comprometimento de todos os
envolvidos". 

Também a frente da equipe, Marcelo Martins da Silva, destacou "a emoção de participar dos
jogos e disse ser marcante entrar em quadra, mesmo sendo nos finais dos jogos". 

Para os próximos, Marcelo disse que "conta com a mesma organização e com a participação
de outras equipes, pois a sensação é de um campeonato da liga oficial de futsal". 
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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  

Mais não só os times que abrilhantam nosso campeonato. 
A torcida sempre presente, também! 

Esta é uma publicação do Sindicato Único dos Empregados em
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