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LANCES ESPETACULARES NOS JOGOS 
DA 1ª RODADA DO HOTELEIRÃO 2015

O Hoteleirão está apenas começando. Mas já na primeira rodada, rea-
lizada nos dias 16 e 23 de maio, não faltaram emoção, grandes partidas e 
bola na rede, no Campo do CMTC Clube.

Nessa rodada que abriu a primeira fase do Campeonato Hoteleiro de 
2015, tivemos jogos para todos os gostos. Quem aprecia partidas com 
grandes goleadas, assistiu com muito prazer o Jardim De Napoli e Adega 
Clavanos golearem as equipes do Fasano e do Tivoli, respectivamente.

Aqueles que preferem jogos disputadíssimos e marcados por grande 
equilíbrio vibraram demais com os empates, ambos pelo placar de 2 a 2, 
entre Jacaré Grill e Tutti Pizza, e Gran Hyatt e Sheraton WTC. Até mesmo o 
zero a zero entre Excelsior & Talheres e Mônaco arrancou elogios de todos, 
mesmo com a falta de gols, pelo bom futebol apresentado pelos dois times.

E mesmo em jogos onde tivemos vencedores, não faltaram emoção e 
partidas disputadas. O América São José que o diga! Vitória sofrida e cho-
rada por um a zero sobre o Forneria San Paolo. Mesmo placar da vitória 
dramática do Almanara sobre o América. O único que venceu por uma 
diferença de mais de um gol foi o Bourbon Ibirapuera, que derrotou o R.A. 
Congonhas por 3 a 1. Mesmo assim, uma vitória obtida a duras penas.

Portanto, ninguém pode reclamar da edição 2015 do Hoteleirão.
Essa foi apenas a primeira rodada, imaginem como não serão emocio-

nantes as próximas...

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

Agora é pra valer, Boleirada! Come-
çou a 34ª edição do Campeonato Hote-
leiro. E, logo de cara, fi quei muito satis-
feito com o que vi nesta primeira rodada. 
Muitos gols, partidas bastante disputadas 
e um equilíbrio entre as equipes jamais 
visto nos gramados do CMTC Clube. 

Tivemos apenas duas goleadas em 
oito jogos realizados, o que comprova o 
quanto será acirrada a disputa pelo tão 
cobiçado troféu de campeão do Hotelei-
rão 2015.

Ah, outras duas coisas chamaram mi-
nha atenção: o repertório de belas jo-
gadas que aumentou muito e a grande 
quantidade de gols bonitos (foram 29 
assinalados).

Portanto, espero que continue assim! 
E que as equipes que perderam pos-
sam melhorar e aqueles que venceram 
mantenham o nível. Isso proporcionará 
outras grandes jogadas, o aumento na 
beleza dos gols e partidas ainda mais 
equilibradas e emocionantes.

Grande abraço.

BATE-BOLA COM O TRABALHADOR
Oriundo das Minas Gerais, Silvio 

Ferreira de Oliveira, 27 anos, Gestor 
de Alimentos e Bebidas do Estanpla-
za Hotel, veio para São Paulo para 
tentar a sorte na capital paulistana, 
mais especifi camente no hotel Gran 
Hyatt, seu primeiro emprego. 

Fanático por futebol, Silvio não 
conseguiu alcançar o sonho de ser 
jogador profi ssional. Entretanto, o 
camisa 10 do Sheraton WTC, gra-
ças à organização do Campeonato 
Hoteleiro, pode sentir um pouco do 
gostinho que os atletas profi ssionais 
têm, quando são premiados como 
melhor jogador de uma partida, ver 
seus gols na internet e conceder en-
trevistas, como essa que você pode 
ler na sequência:

Jogada de Craque: Há quanto 
tempo você é sócio do Sindicato e 
quais serviços utiliza e conhece?

Silvio: Sou sócio desde 2009. Os 
serviços que mais utilizo do Sindica-
to tem a ver com o futebol e o De-
partamento Odontológico. Sei que 
como sócio posso utilizar a Colônia 
de Férias, e apesar de já ter sido 
convidado algumas vezes, ainda 
não consegui ir até lá. Quanto aos 
outros serviços, por enquanto nunca 
precisei usar.

Jogada de Craque: E quando 
precisou utilizar algum serviço, 
você foi bem atendido?

Silvio: Sim! Sempre fui bem aten-
dido.

Jogada de Craque: Qual a 
avaliação que você faz do 
Campeonato Hoteleiro promo-
vido pelo Sinthoresp?

Silvio: Essa já é a sexta ou séti-
ma vez que participo do Campeo-
nato. A cada edição, a gente vê 
uma melhora na organização e o 
empenho da equipe de vocês para 
levar o melhor para nós com os 
jornais e as atualizações no Face-
book. Isso é muito bom! Esse ano, 

pude acompanhar o desempenho 
da minha equipe pelo YouTube du-
rante o Torneio Início e vamos poder 
assistir ao Campeonato por lá, tam-
bém! Então, está sendo bem legal!

Jogada de Craque: O Sindi-
cato sempre procurou incentivar 
a ida dos familiares ao campo 
para torcer pelos jogadores. O 
que você acha dessa iniciativa 
do Sinthoresp?

Silvio: Minha mulher, sempre 
quando pode, me acompanha. E 
algumas vezes, vocês promovem 
um churrasco de confraternização 
depois dos jogos... Isso deixa o am-
biente mais descontraído! E o joga-
dor acaba até se empenhando mais 
na partida, até porque sabemos 
que vamos receber um prêmio de 
melhor da partida, dar entrevistas 
e aparecer no jornal... Tudo isso é 
muito bacana!

Curta a página 
do Sinthoresp no 
Facebook e veja 

fotos, informações 
e atualizações do 

Hoteleirão 2015. O 
endereço é esse aí: 

Boleirada, acompanhe os jogos do 34º 
Campeonato Hoteleiro ao vivo pela inter-
net. Você pode assistir às partidas pelo link:

www.youtube.com/hoteleirao www.facebook.com/sinthoresp.ofi cial


