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7º Campeonato dos Frentistas

exemplo das edições anteriores, o
7º Campeonato de Futebol Suíço
foi um sucesso. Com a
participação de sete equipes, o

campeonato – realizado de 19 de fevereiro
a 18 de junho na  sede recreativa, no Bairro
Lago Azul - , possibilitou uma grande
integração entre todos os atletas e
familiares.

Por isso, nós da diretoria do
Sindepospetro, queremos parabenizar os
atletas que durante o campeonato
souberam fazer destes encontros um
momento de lazer. E é esse o nosso objetivo:
unir cada vez mais a categoria para
fortalecermos nossas lutas e conquistas.

Esperamos ainda que todos superem
as eventuais desavenças que acon-
teceram durante o campeonato e
aproveitamos para agradecer os diretores
do sindicato, que não mediram esforços
para que o evento ocorresse da melhor
forma possível.

É importante lembrar ainda que o ano

Posto Rosário II: equipe bicampeã em 2006

Juliano de Almeida, capitão do
Interpostos/Cartório Mion exibe
o troféu de vice-campeão

7º Campeonato dos Frentistas

O 7º Campeonato de Futebol Suíço
foi realizado de 19 de fevereiro a 18 de

junho, com a seguinte premiação:
medalhas, troféus e R$ 200 (1º lugar),

R$ 100 (2º lugar) e R$ 50 (3º lugar)

Presidente do Sindicato, Antonio
Vieira Martins, entrega troféu ao
capitão do time Posto Rosário II, o
jogador Flademir

A

Pratique esporte. Você só tem a ganhar!

de 2006 é muito importante para os
brasileiros, tanto por ser o ano da Copa do
Mundo quanto pelas eleições. Ao mesmo
tempo que torcemos para que o Brasil volte
com o hexacampeonato, estaremos
atentos nas articulações e ações políticas
para que o povo brasileiro vote
conscientemente.

Pois é muito importante a consciência
do voto no Brasil, justamente agora por ele
ser um País em desenvolvimento e precisar
de pessoas competentes e comprometidas
em governar e tomar as decisões corretas
em favor da sociedade e principalmente
dos trabalhadores.

Os problemas da sociedade brasileira
exigem a reflexão dos trabalhadores e a
sua participação nas eleições para afirmar
e garantir, com o seu voto, uma política que
promova o progresso e o desenvolvimento
do país com a necessária melhoria das
condições de vida e de trabalho. O voto no
Brasil é democrático, apesar de obrigatório.
Vamos mostrar que sabemos votar!



MOMENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO

Carlos Junior, Adriano Ribeiro, Fernando Weber,
Juliano Almeida, Geandro de Oliveira, Marcos Maciel de

Oliveira, Sidnei da Costa, Adilson Costa, Rosinaldo
Pain, Joelson Maciel, João M. Oliveira, Erich Antony,

José A.de Oliveira e Aparecido dos Santos

3º lugar
POSTO CRISTAL

Leandro Chimello, Cristiano Barbosa,
Anderson Pereira, Edmar Dutra, Emerson

Dutra, Luís Petruv, Jaime Farina, Alexandre
Felipe, Alessandro Moraes e Rafael Pereira

4º lugar
POSTO  ACAPULCO

Lindomar Bacim, Valmir Uliano, Oslei Vascelai,
Orlando Vascelai Júnior, Marcelo P. Oliveira,

Alessandro Medeiros, Gilson Vascelai, Derli Santos,
Cícero Santos, Marcos A. Oliveira e Wilson Pinha

Clodoaldo Bacin, do
time Posto Rosário
II, marcou 22 gols

Goleiro menos vazado
Artilheiro

Márcio de Barros,  do
time Posto Rosário II,
repete o sucesso do
campeonato passado

Paulo Lepreda, Flademir Orttmair, José Aguinaldo,
Amir Rocha, Edson Grein, Carlin Novak, Francisco
Chkinho, Clodoaldo Baccin, Everson Biava, Maciel
de Souza, Sidnei dos S. Alves e Marcio de Barros
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