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SINTHORESP VISITA A EMPRESA “TROFÉU MASTTER”, EM SUZANO, 
RESPONSÁVEL PELA CONFECÇÃO DOS PRÊMIOS DO HOTELEIRÃO

Na edição de 2015, a SHTV vai proporcionar a 
boleirada uma grande novidade. Além da co-
bertura in loco dos jogos, entrevistas, jornais 
e matérias para o site, produziremos conteú-
do especial para as redes sociais. Ou seja, to-
dos poderão acompanhar o Hoteleirão pelo 
facebook do Sindicato. Aproveite!

Está confi rmado! Os nossos Companheiros 
poderão acompanhar o 34º Campeonato 
Hoteleiro ao vivo pelo site do Sinthoresp. 
Todas as instalações necessárias de cabea-
mento foram providenciadas para a reali-
zação das transmissões do Hoteleirão.

O Sinthoresp fi rmou parceria com a Empre-
sa “Espeti nhos Mairiporã”, administrada 
por Hevel Blanis, fi lho do cantor Tinoco, da 
dupla Tunico e Tinoco, que estará encarre-
gado de alimentar nossos companheiros 
nos eventos promovidos pelo Sindicato.

Para que o futebol seja praticado em alta 
qualidade, o Sinthoresp custeou a reforma 
do gramado do CMTC Clube. Inclusive, 
foi realizada uma partida inaugural, no 
dia 18 de abril, no novo gramado, entre 
os representantes dos times, da Comissão 
organizadora e diretores do Sindicato.

BATE PAPO COM PEDRO FRANCELINO, DIRETOR DO SINTHORESP

A equipe do jornal “Jogada de Craque” foi até Suzano, onde está localizada 
a empresa “Troféu Mastter”, para bater um papo com o senhor Dionizio Mal-
donado Vitorino, que há oito anos vem confeccionando os prêmios entregues 
as equipes campeãs do Campeonato Hoteleiro. Dionizio nos recebeu em sua 
empresa, onde pudemos acompanhar como são confeccionados os troféus e 
medalhas, objeto de cobiça das16 equipes que disputarão a 34ª edição do 
Hoteleirão de 2015. 
Jogada de Craque: Há quanto tempo está no ramo dos troféus? 

Dionizio: Estou trabalhando com troféus desde 1981. Mas, somente em 1989 consegui 
abrir minha própria empresa. No caso da “Troféus Mastter” faz 15 anos. E vou te falar: adoro 
isso aqui! Se pudesse fi cava 24 horas por dia aqui dentro.

Jogada de Craque: Quanto tempo leva para confeccionar um troféu?

Dionizio: Depende! Quando o troféu é cinzelado leva mais ou menos de 13 a 15 dias. Por 
causa dos detalhes... É um trabalho todo artesanal. O liso é mais rápido (3 a 5 dias). E tam-
bém confeccionamos medalhas e placas comemorativas.

Jogada de Craque: O formato do troféu fi ca ao seu critério ou a critério do cliente?

Dionizio: Quando o cliente traz o esboço fi ca a critério dele. Mas nós criamos também.

Jogada de Craque: Quantos troféus o senhor confecciona em média?

Dionizio: Mais ou menos uns 5 mil troféus por mês. Troféu Grande, troféu pequeno... Varia muito!

Jogada de Craque: Para confeccionar tantos troféus o senhor tem uma gama bem grande 
de clientes.

Dionizio: Atualmente, atendemos em torno de 40% a 45% das Ligas entre profi ssionais 
e amadoras. Entre elas, a Federação Paulista e Mineira. Mas já atendemos Federação 
Carioca entre outras.

Jogada de Craque: Quais são as expectativas para o Hotelierão 2015?

Pedro Francelino: São as melhores. Nossa intenção é sempre melhorar. Por isso, traba-
lhamos bastante para corrigirmos o que erramos na edição passada e melhorarmos para 
o Campeonato desse ano. Portanto, não tenho dúvida do sucesso do Hoteleirão 2015.

Jogada de Craque: Teremos alguma novidade na edição 2015 do Hoteleirão?

Pedro Francelino: Sim! O formato do Campeonato está diferente. Na edição deste ano, 
na fase inicial, dividiremos as equipes em duas chaves com 8 equipes cada. Ao contrá-
rio da edição passada, não teremos uma segunda fase de grupos. Portanto, teremos 
mais jogos no formato mata-mata, com mais jogos decisivos e ainda mais emoção.

Jogada de Craque: Deixe um recado para os jogadores e torcedores.

Pedro Francelino: Que todos preparem os seus corações. Não tenho dúvida que 
esta edição será uma das mais emocionantes da história do Campeonato Hotelei-
ro. Peço aos jogadores que mantenham o espírito esportivo e que vença sempre o 
melhor. E peço aos companheiros da categoria que venham torcer e prestigiar o 
Hoteleirão e nossos atletas.
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Troféus de vários formatos

Sr. Dionizio e o Diretor Pedro Francelino

Troféus do Campeonanto Mineiro (2ª Divisão) Placas comemorativas

Confecção dos troféus

“Há 18 anos eu vou a todos os hotéis 
de São Paulo associar os funcioná-

rios e eles sempre dizem que o nosso 
campeonato é nota 10!”, César de 

Almeida - diretor
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