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Converplast A é tetracampeã do 
Campeonato dos Gráficos 

INFORMATIVO DO SINDICATO DOS GRÁFICOS DE GUARULHOS E REGIÃO
ENCARTE

   O Campeonato de Futsal 
dos Gráficos 2015 chegou 
ao final com a Converplast-A 
conquistando mais um título. 
Após vencer a FTD-A pelo 
placar de 4 a 3, a ‘Conver’ se 
tornou tetracampeã da com-
petição que é realizada há 
onze anos pelo Sindicato. 
     Com  22  gols  marcados, 
sendo dois deles na decisão, 
Denis Lopes, camisa 10 da 
Conver, ainda levou o troféu 
de artilheiro. 
     Com um bom time a FTD-
A, que já teve o prazer de le-
vantar a taça de campeão em 
2011, não conseguiu parar 
o adversário e este ano teve 
de se contentar com o vice-
campeonato.

Esporte, lazer e interação entre os Trabalhadores

Com time organizado e concentrado, FTD-A lutou até o fim pela vitória

“Atividade física, lazer 
e interação entre os 
Trabalhadores  é  o 
objetivo do Sindicato”

    Na disputa pelo terceiro 
lugar a FTD-B venceu o time 
Aliança por 10 a 2. 
      Além  do  bom  futebol e 
empenho de todos os times 
ao longo do campeonato, 
chamou a atenção da orga-
nização a interação entre os 
Trabalhadores.  “Lógico que 
todos os times buscam o títu-
lo, mas para nós do Sindicato 
o mais importante é propor-
cionar lazer e  diversão entre 
os Trabalhadores”, comenta  o 
diretor Newton de Campos.      Carlos Roberto, técnico e 

Trabalhador da Converplast 
enalteceu a organização da 
competição. “O campeonato 
aproxima o Sindicato do Tra-
balhador. No próximo  ano 
estaremos de volta”, diz. 

    Além de Denis Lopes, que 
levou o troféu de artilheiro, 
Paulo Henrique da FTD-A 
e Richard da Converplast-B 
foram homenageados como 
destaque do campeonato e 
goleiro menos vazado.

11ª edição do Campeonato foi disputada por 14 times; FTD A ficou com o vice-campeonato
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Converplast-A recebe o troféu pela conquista do tetracampeonato FTD-A chega a final e recebe o troféu pelo vice-campeonato 

FTD-B recebe o troféu de 3º colocado e promete vir forte em 2016 Mesmo jogando com um a menos, Aliança mostrou habilidade

Arbitragem atuou em todos os jogos

Denis Lopes, artilheiro do campeonato

Justa homenagem a Newton de Campos

Imagem ampla Ginásio do Parque Cecap Richard - Goleiro menos vazado

Paulo Henrique, destaque do Campeonato Torcida compareceu e animou a final

Troféu de participação Novinho BrasilJornalista Gutemberg (Guto) recebe troféu


