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FOI SÓ UM APERITIVO!
EQUILÍBRIO ENTRE AS EQUIPES FOI A MARCA 
DO TORNEIO INÍCIO DO 34º HOTELEIRÃO

Uma enxurrada de gols? Grandes goleadas? Por enquanto, es-
queça tudo isso! A edição 2015 do Torneio Início, realizada no dia 
09 de maio, no CMTC Clube, que tradicionalmente é disputada antes 
de o Hoteleirão de fato começar, mostrou grande equilíbrio técnico 
entre as equipes, com as redes balançando poucas vezes.

Os resultados que tiveram a maior diferença de gols foram de dois 
tentos para o time vencedor. Por falar em marcar gols, parabenizamos a 
equipe do Mônaco, melhor ataque do Torneio, com 4 gols assinalados.

Também parabenizamos os sistemas defensivos da Tutti Pizza e 
Sheraton WTC, ambos os times não foram vazados.

Por falar em Tutti Pizza, o título de campeão da edição 2015 do 
Torneio Início foi para a equipe da Pizzaria. Eles venceram o Mônaco 
por 5 a 4 nos pênaltis, após o zero a zero no tempo normal.

Agora é aguardar o início do Hoteleirão (os primeiros jogos serão 
realizados a partir do dia 16 de maio, sábado) e torcer para que a 
quantidade de gols cresça sem que a qualidade do jogo diminua.

FALA AÍ,
PROFESSOR...PROFESSOR...PROFESSOR...

Boleirada, já estava com saudades. Após um longo tempo de es-
pera, estamos de volta, à beira do campo, para acompanhar a 34ª 
Edição do Campeonato Hoteleiro. Geralmente, o Torneio Início tem 
sido uma espécie de termômetro do que é o Hoteleirão ao longo de 
sua disputa. Pois o que observamos na edição 2015 do Torneio Início 
é que teremos um Campeonato bastante equilibrado e de excelente 
nível técnico.

Isso é muito bom! Não que eu não goste de jogos com muitos gols 
e grandes goleadas, longe disso. Mas  uma partida bem disputada, 
empolgante e bem jogada agrada tanto quanto um jogo com bas-
tante gols. 

Tomara que a impressão que eu tive durante o Torneio Início se 
confi rme durante o Hoteleirão, e que nossos atletas possam propor-
cionar a todos nós grandes lances no gramado novinho em folha do 
CMTC Clube. Grande abraço.

P.S. Ah, se o número de gols aumentar, 
garanto que ninguém vai reclamar. Muito menos eu! 

Tutti Pizza levanta o troféu de Campeão

Times perfi lados cantam o hino nacional

DESTAQUES DA FINAL

Gilmar (Tutti Pizza) e José Ailton (Mônaco) são premiados 
como melhores jogadores de suas respectivas equipes

RESULTADOS DOS JOGOS


