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Garçon Cross 2013 - Sucesso total, mais de 60 participantes!
Dia 12 de agosto aconteceu mais uma edição do Garçon Cross, evento promovido pelo Sindicato para
homenagear a categoria hoteleira. A corrida foi um sucesso com a participação de mais de 60 participantes.
Para completar a homenagem o sindicato ofereceu para a categoria uma grande festa que ocorreu no
mesmo dia 12 no Clube da Polícia Militar reunindo mais de 1.500 pessoas entre trabalhadores, seus
familiares e autoridades. Veja a cobertura completa desses dois eventos nas páginas de 5 a 10.

Destaque para
o garçon Edimar
Nunes do Pinguim
Centro ganhador
em 1º lugar com
0,59 segundos de
prova

Homenageados do Ano
Dois profissionais da categoria foram
homenageados este ano durante a Grande Festa do Trabalhador Hoteleiro: a Sra.
Elza Araújo Lima e o Sr. Ozay Francisco
Pires. A homenagem visa destacar as conquistas obtidas por eles durante a vida de
trabalho e a valorização da profissão.

Fatura
atura Moto 0km
Recepcionista F
A recepcionista Gleiciane foi a
grande contemplada com a Moto
0km doada pela Força Sindical. O
sorteio ocorreu durante a Grande
Festa do Trabalhador Hoteleiro.
Foram distribuídos mais de 5.000
cupons para que a categoria hoteleira participasse do concurso cultural: “Em que dia se comemora o Dia do Garçon”?
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Lutar
...Comemorar
... e continuar a luta!
utar...Comemorar
...Comemorar...
Em primeiro lugar gostaria de parabenizar toda a categoria hoteleira
pelo seu dia, 11 de Agosto, data em que se comemora nacionalmente o
“Dia do Garçon”, mas que no nosso entendimento abrange todos os trabalhadores do setor hoteleiro. Mais uma vez, como ocorreu em 2012, conseguimos eu e minha diretoria realizar os eventos Garçon Cross e a Grande
Festa do Trabalhador Hoteleiro. Uma pequena mostra do nosso apreço
aos nossos representados. O Garçon Cross foi muito concorrido, com mais
de 60 profissionais participando do circuito que exigiu rapidez, agilidade e
equilíbrio, três dos quesitos mais desejáveis para o desempenho da profissão de garçon e garçonete. Todos se saíram muito bem, e os cinco melhores de cada categoria foram premiados. A Grande Festa do Trabalhador
Hoteleiro reuniu mais de 1500 pessoas, evento preparado com muito carinho e dedicação pelos
funcionários e diretoria do Sindicato para os hoteleiros e sua família.
Agradeço imensamente à Força Sindical a qual somos Filiados e à Fetrhotel, nossa federação, que
nos apoiou e nos ajudou a proporcionar essa alegria aos trabalhadores. A Força Sindical nos presenteou com a Moto que foi sorteada na festa e a Federação nos ajudou com os brindes e prêmios que
foram entregues no Garçon Cross.
Queria deixar claro que o papel principal do Sindicato é lutar pelo trabalhador e fazer valer seus
direitos e conquistas. Mas, para fazermos isso é preciso que o trabalhador esteja ao nosso lado, nos
fortalecendo a cada dia. Iniciamos este mês a Campanha Salarial 2013-2014 e todos os trabalhadores da categoria são convidados a participar das assembleias, que serão convocadas por meio de
edital. Nelas discutiremos a pauta de reivindicação para este ano reforçando as Cláusulas Socias e as
Cláusulas Econômicas, garantindo assim melhores condicões de trabalho e de vida para o trabalhador e sua família.
Um sindicato forte se faz com uma diretoria atuante, uma federação ativa e uma Central Sindical
combativa. Isso tudo nós temos, mas ainda falta o elo mais importante: VOCÊ TRABALHADOR.
SEM VOCÊ NÃO HÁ SINDICATO, SEM VOCÊ, NÃO HÁ POR QUE LUTAR!
Trabalhador, procure nossa sede e saiba os benefícios que você e sua família podem desfrutar.
Conheça seu Sindicato e faça parte dele! Seja um sócio do seu Sindicato!
Presidente Paulinho Karatê e Diretoria

Informativo Oficial do Sindicato dos Trabalhadores em
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HORÁRIO DE
HOMOLOGAÇÃO
De segunda a sexta
das 8h30 às 16h30
Agendar horário
pelos fones:
3629 4080 / 3629 6850

PARA FALAR CONOSCO
Entre em contato com o seu sindicato para tirar dúvidas e obter informações.
SUBSEDE SERTÃOZINHO

SEDE SOCIAL

Rua São Sebastião, 506
Edifício Bradesco - 4º andar
Centro - Ribeirão Preto - SP - CEP 14015 040
Fones 3629 4080 / 3629 6850
De segunda a sexta-feira das 8h às 17h

Rua Aprígio de Araújo, 864 - sala 808 - Centro
Fone: (16) 3942 4013
De segunda a sexta-feira das 8h às 12h
e das 13h às 17h

INTERNET
E-mail:
atendimento@hoteleirorp.org
site:www.hoteleirorp.com.br

Rua São João, 27 - Centro
Fone: (17) 3342 3523
De segunda a sexta-feira das 8h às 12h
e das 13h às 17h

SUBSEDE BEBEDOURO

Base Territorial
Altinópolis, Aramina, Barrinha, Batatais, Bebedouro, Brodowski, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Cravinhos,
Dumont, Fernando Prestes, Guará, Guariba, Jaboticabal, Jardinópolis, Luiz Antônio, Monte Alto, Nuporanga,
Orlândia, Pitangueiras, Pontal, Pradópolis, Ribeirão Preto, Sales Oliveira, Santa Ernestina, Santa Rosa de Viterbo,
Santo Antonio da Alegria, São Simão, Serra Azul, Serrana, Sertãozinho, Taiaçu, Taiúva e Vista Alegre do Alto.

ASSISTÊNCIA
JURÍDICA
RIBEIRÃO PRETO
Dr. José Jorge Simão
Dra. Marcela de Paula e S. Simão
Rua São Sebastião, 506
Edifício Bradesco - 5º andar
Fone: 3610 8817
Agendar atendimento
SERTÃOZINHO
Dr. Márcio Bulgarelli Guedes
Rua Expedicionário Lellis, 1387 - sala 13
Fones: (16) 3947 8095 - (16) 9119 0955
Atendimento de segunda a sexta das 8h às
18h e aos sábados das 8h30 às 11h30
e-mail: m.bulgarelli@bol.com.br
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ATU
AÇÃO SINDICAL
ATUAÇÃO

Dia Nacional de Mobilização e L
uta
Luta
Dia 30 de Agosto foi marcado como o Dia Nacional de Mobilização e Luta, evento promovido por
todas as Centrais Sindicais e o MST, onde todas as categorias de trabalhadores em todo o país pediram que
o Governo adote a pauta trabalhista que contenha temas de extrema importância para todos os trabalhadores e trabalhadoras: Fim do Fator Previdenciário; Jornada de 40 horas semanais, sem redução salarial; Reajuste digno para os aposentados; Mais investimentos em saúde e educação; Transporte público de qualidade;
Fim do Projeto de Lei 4330 que amplia a terceirização; Reforma Agrária; Fim dos leilões do petróleo;
Combate à inflação e Recuperação das perdas do FGTS.
A diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Hoteleiros participou ativamente dos atos sob a liderança do
Coordenador Regional da Força Sindical Ribeirão Preto, Edmilson Domingues e do Presidente Paulinho Karatê que também é
vice-coordenador Regional da Força Sindical Ribeirão Preto. Eles, que não pouparam esforços para que esse dia de protesto e paralização em prol dos trabalhadores
ficasse marcado em Ribeirão Preto e Região. Munidos com cartazes, bandeiras e
faixas, os manifestantes fecharam a Rodovia Anhanguera no período da manhã,
participaram de assembleias, além de concentração e passeata pelo centro da cidade.
“A função do ato foi mostrar aos nossos governantes que o trabalhador tem seu
valor e que juntos somos muito mais fortes na luta por justiça social, melhores condições de trabalho e de vida para todos. Precisamos mostrar nossa força como liderança sindical e que nossas reivindicações precisam ser ouvidas pela sociedade, empresários e políticos do nosso país”, ressaltou o presidente Paulinho Karatê.

Campanha Salarial 2013/2014
Convocamos todos os trabalhadores da categoria para participar da Assembleia Geral, a ser
realizada no dia 30 de Setembro de 2013 às 18h30 para tratar da discussão e aprovação da P
auta de
Pauta
Reivindicações - Data base 1º de Novembro. R
ua Saldanha Marinho 673 - Centro - Ribeirão Preto
Rua

T
rabalhador venha lutar conosco. Juntos somos mais for
tes!
Trabalhador
fortes!

Parceria com o Centro de
Qualificação Profissional
O sindicato possui convênio
com o Centro de Qualificação
Profissional da prefeitura que
oferece diversos cursos para a
categoria, dentre eles: culinária,
garçon, garçonete, organização
de eventos, escultura de chocolate e barman, além de muitos
outros que visam a capacitação
profissional e social do trabalhador preparando-o para o
mercado de trabalho.
“O sindicato oferece apostilas gratuitas para sócios, sem
A coordenadora Rosângela Ap. Scarpelini
nenhum custo. Muitas empresas Fontanezi recepcionou o presidente Paulinho
do ramo hoteleiro procuram e os diretores João Batista e Toninho quando
do Centro de Qualificação para
em visita ao Centro
recrutar capacitados para a área.
Para que o profissional da categoria seja cada vez mais valorizado no mercado de
trabalho é preciso investir constantemente em qualificação e isso é uma das metas da
nossa diretoria”, ressaltou o presidente Paulinho.
Ribeirão Preto possui três Centros de Qualificação com profissionais altamente capacitados e ótima infraestrutura:
Unidade I: Av. D. Pedro, 45 - fone 3630-0401 - Ipiranga,
Unidade II: Rua Sabino Bricchi, 115 - fone 3976-1023 - Orestes Lopes de
Camargo e Unidade III: Rua Alfredo Condeixa, 950 - Jardim Marchesi

Departamento Odontológico
Atendimento em novo local
O Departamento Odontológico do
sindicato está atendendo em novo local, agora muito mais confortável e de
mais fácil acesso do trabalhador hoteleiro e sua família. O departamento está
a cargo das excelentes profissionais: Drª.
Katia Regina Miyoshi, Drª. Miriam Regina Giuliani Pregnolatto e da assistente
Camila Martins Cerqueira, uma equipe
competente que realiza vários procedimentos, tais como:
-Endodontia (tratamento de canal)
Dra. Kátia e a atendente Camila
-Prótese em geral
-Extrações simples
-Dentística
Atendimento
(cáries e trocas de restaurações em resina)
De segunda a sexta-feira,
-Clareamento e limpeza dental completa
das 8h às 12h e das 14h às 17h.
-Ortodontia (aparelho dentário)
Tudo isso em um ambiente agradável,
com equipamentos modernos visando um
atendimento de qualidade a toda categoria
a um preço reduzido. Tabela de Preço diferenciada para associados ao sindicato.

Endereço:
Rua São Sebastião, 506
Edifício Bradesco - 5º andar
Centro - Ribeirão Preto

Ligue 3965 2396 e agende uma visita!
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Novo Convênio

Convênios e Benefícios

Conheça as Colônias de Férias
Temos convênio especial com a FETRHOTEL-SP/MS para utilização por
parte de nossos sócios a três Colônias de Férias em Peruíbe e uma em
Caraguatatuba. As colônias proporcionam o que há de melhor em acomodação e lazer com pensão completa por um preço imbatível. Os sócios interessados deverão procurar o sindicato com no mínimo um mês de antecedência,
sócios possuem a vantagem de uma tabela diferenciada. Aproveite!

Peruíbe
COLÔNIA PERUÍBE: localizada
no Bairro São José, em Peruíbe, a colônia fica a 100 metros da praia e possui
15 apartamentos, todos com total
infraestrutura (sendo um deles suíte
nupcial, dotada de banheira com
hidromassagem), televisão de plasma e
aparelho de ar condicionado. Modernas
piscinas para adultos e crianças com salva vidas.
COLÔNIA DE PERUÍBE 1 E
PERUÍBE 2: ótimas opções de lazer e
diversão. Localizadas a poucos quilômetros de uma das maiores reservas ecológicas do país, a Juréia, as colônias de
Peruíbe são as mais procuradas, justamente pelo fácil acesso e condições das praias.

Caraguatatuba
Uma das mais belas praias do litoral
norte, Caraguatatuba contempla seus visitantes com uma paisagem ímpar, onde
o azul do mar se mistura com o azul do
céu, num verdadeiro espetáculo da natureza.

Associação Despor
tiva da P
olícia Militar
Desportiva
Polícia
O sindicato, no intuito de proporcionar alguns espaços de lazer para os hoteleiros e sua família, acaba de firmar um
convênio com a Associação Desportiva
Polícia Militar de Ribeirão Preto, que compreende a utilização de um clube na cidade de Ribeirão Preto, um pesqueiro em
Jardinópolis e um pesqueiro em Serrana.
Para utilizar o clube os interessados
deverão ir pessoalmente ao clube para
fazer a adesão munidos dos seguintes
documentos:
Titular: Carteira de sócio do sindicato, documentos pessoais CIC e RG
Dependentes: Esposa (o), filhos e
filhas menores de 21 ou maiores que estejam cursando curso superior até a idade de 24 anos; sogro, sogra, mãe e pai do
associado titular.
Documentos: xerox de documentos
comprobatórios como: certidão de nascimento, certidão de casamento ou convivência conjugal e declaração de curso
superior (para filhos maiores de 21).
Custo para o associado:
R$ 6,00 (seis reais) taxa de conservação e manutenção do clube. * Esta taxa é
familiar
R$ 5,00 (cinco reais) confecção de
cada carteirinha
ENDEREÇOS
Clube Polícia Militar Ribeirão Preto
Rua Javari, nº 3033 - Ipiranga
Fone: 3622-0759
PESQUEIRO SERRANA
Pesqueiro às margens do Rio Pardo com
churrasqueiras e muita área verde com
mais de 300 metros de margens.

Informe-se pelos fones:
(16) 3629 4080 / 3629 6603

PESQUEIRO CLUBE DE
JARDINÓPOLIS
Conjunto de piscinas, canindé de grama, churrasqueiras e playground.
Fica na estrada velha de Jardinópolis, passando a ponte do Rio Pardo fica a esquerda.

Setembro 2013

Mais de 60 participantes disputaram
os cinco prêmios de cada categoria.
Confira os ganhadores:
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A Esplanada do Theatro
Pedro II, no dia 12 de Agosto foi palco de um evento espetacular em homenagem
ao Dia do Garçon, promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Motéis, Restaurantes, Bares e
Fast-Foods de Ribeirão Preto e Região. Mais de 60 participantes competiram no
Garçon Cross 2013, garçons,
garçonetes e demais trabalhadores da categoria mostraram seu talento e habilidade com a bandeja e a arte
de servir. Este ano o evento
premiou os cinco primeiros
colocados onde os critérios
foram: cumprir o percurso
definido e realizar as provas
em menos tempo, sem deixar a bandeja cair e derramando a menor quantidade de líquido possível. Todos os participantes receberam um troféu de participação. Foi montado um circuito com oito provas que desafiavam a habilidade, a rapidez e destreza dos competidores. O evento foi um sucesso, o público que passou
pela praça no momento da
competição não teve dúvidas, parava para assistir e
prestigiar.
“Eu e minha diretoria nos
empenhamos em realizar a
cada ano, este evento voltado para o trabalhador hoteleiro, que no dia a dia faz da
arte de servir bem o seu propósito e seu objetivo maior.
Foi uma alegria assistir a
competição e proporcionar
ao trabalhador essa homenagem”, ressaltou o presidente, Paulinho Karatê.
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O circuito montado na Esplanada do Theatro Pedro II
para o Garçon Cross foi desafiante e os participantes tiveram que mostrar todo seu equilíbrio, rapidez e habilidade,
quesitos decisivos para vencer. Venceu quem fez o melhor
tempo, com menos faltas, o 1º lugar na categoria masculina
ficou com o garçon Edmar que fez o percurso em menos de
1 minuto e na categoria feminina a vencedora foi a garçonete Maura que ter minou a prova em 1minuto e 17
segundos.

Setembro 2013
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O diretor Nilton, presidente Paulinho, Norberto,
assessor da Força Sindical SP, o presidente da Ferthotel,
Cícero Lourenço Pereira durante o Garçon Cross
Na foto o diretor do SEAAC, Rosalvo Jesus Barbosa, o vereador
André Luiz, o presidente da Ferthotel, Cícero Lourenço Pereira,
o presidente da Força Sindical São Paulo, Danilo Pereira ao lado
dos homenageados e da diretoria da entidade

Todos os participantes do Garçon
Cross levaram para casa uma
simpática lembrança do evento

A Sra. Elza Araújo Lima e o Sr. Ozay Francisco Pires foram os
trabalhadores da categoria homenageados deste ano, os dois receberam uma placa de honra ao mérito e um presente do sindicato.
A Dona Elza, como gosta de ser chamada, completa no próximo dia 10 de dezembro 80 anos e trabalhou no setor hoteleiro por
28 anos sendo 12 anos no Hotel Holiday In e 13 anos no Hospital
São Lucas. É sócia do sindicato desde 1985 e faz parte da Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Hoteleiros desde 2001 até hoje
onde ocupa o cargo de Conselheira Fiscal.
O Sr. Ozay tem mais de 30 anos dedicados a carreira de Garçon,
possui 84 anos e é aposentado desde 1996, trabalhou em muitas
casas em Ribeirão: Recreativa, Pinguim 1, Cantina 605 e no Ipanema
Clube. É sócio do Sindicato há 42 anos, admira e parabeniza o
trabalho da diretoria e entende a importância do sindicato na vida
dos trabalhadores hoteleiros.
Dona Elza ao lado da
diretora Adriana, do
presidente Paulinho
e da filha Rosimeire

Sr. Ozay ao lado da
esposa D. Delcina e
da filha Márcia Helena
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O presidente Paulinho e diretoria prepararam uma grande festa
toda a categoria hoteleira, no dia 12 de agosto, no Clube da Polícia
Militar para comemorar o Dia do Garçon.
Mais de 1500 pessoas entre profissionais da categoria e sua família foram recebidos com um delicioso churrasco em forma de espetinhos servido pelo Buffet Boi Gordo, cerveja e refrigerante à vontade.
“Foi com imensa satisfação que mais uma vez eu e minha diretoria conseguimos proporcionar esta homenagem, pois este é o
grande objetivo do sindicato, defender e valorizar o trabalhador
hoteleiro e sua família. É com orgulho que homenageamos todos
os garçons, garçonetes e todos os outros trabalhadores do setor,
eles são os responsáveis pelo progresso do turismo e pela fama que
Ribeirão tem em servir bem aos moradores e aos turistas”, ressaltou o presidente, Paulinho Karatê.
Autoridades de Ribeirão
Preto e região prestigiaram o
evento, dentre elas: o presidente da Força Sindical São Paulo,
Danilo Pereira, o presidente da
Ferthotel Cícero Lourenço Pereira, assessor de imprensa da
Ferthotel, Célio Silva, presidente do Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e
Similares de Franca, Francisco
Carlos Marques Faria, presidente do Sindicato dos Trab. Ind.
Calçados de Franca, Fabio
Candido da Silva; o diretor do
SEAAC, Rosalvo Jesus Barbosa, o presidente da Câmara Municipal de Ribeirão Preto,
Cícero Gomes da Silva, o vereador André Luiz da Silva, o
diretor do Sincomerciários de
Ribeirão Preto, Paulo Merck
Noda e o diretor do Sindicato
dos Frentistas, Vanildo
Custodio de Souza

Equipe de
funcionários que
trabalharam
para que a Festa
do Trabalhador
Hoteleiro fosse
um sucesso!

O sorteio foi realizado durante a festa e a felizarda foi
a recepcionista Gleiciane
Rodrigues Silva de 19 anos,
que trabalha no Motel Café há
1 ano. “Gostei muito da festa
promovida pelo sindicato e
mais ainda de ser a contemplada com a moto. Eu pretendo investir o valor da moto na
compra de um terreno e posteriormente construir minha
casa. Agradeço ao presidente
Paulinho Karatê, sua diretoria e à Força Sindical por me
proporcionar essa grande alegria”, destacou Gleiciane.
A doação da moto partiu
da Força Sindical São Paulo
na figura do seu presidente Danilo Pereira. Foram distribuídos mais de 5.000 cupons com um
concurso cultural onde era preciso responder a
pergunta: Em que dia se comemora o Dia do
Garçon?

Setembro 2013
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A animação da Festa ficou por conta da Banda Studio 74 e das duplas
sertanejas Luizão (do Pinguim) e Venâncio e Enzo e Murilo. Os trabalhadores foram agraciados com mais de uma centena de prêmios e brindes que
foram sorteados. Para as crianças foi reservado um espaço especial dentro
do clube onde puderam desfrutar de inúmeras atividades preparadas exclusivamente para elas como: show de mágica dos palhaços Ioiô e Iaiá, pintura
facial, escultura com balões, brinquedos especiais, distribuição de sorvetes,
pipoca e algodão doce.

Agradecemos a todos que colaboraram para que a
esta do T
rabalhador Hoteleiro fosse possível:
Festa
Trabalhador
Grande F
Câmara Municipal de Ribeirão Preto
(Presidente Cícero Gomes da Silva)
Daerp
Diretoria do Sindicato
Fetrhotel SP/MS
Força Sindical São Paulo
Funcionários do Sindicato
Fundação D. Pedro II
Itaipava
Painew
Polícia Militar
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Transerp
Vereador André Luiz
SINDICATOS E ENTIDADES

Mais de 10 %
dos convidados
foram sorteados
com brindes

ACIRP - Associação Comercial e
Industrial de Ribeirão Preto
Contrato Corretora de Seguros
Seaac de Ribeirão Preto
Sincomerciários de Ribeirão Preto
Sincovarp
Sindicato dos Metalúrgicos
Sindicato dos Telefônicos
Sindicato Hoteleiro de Campinas

As crianças
aproveitaram o
dia com as
atividades
preparadas
para elas

EMPRESAS

Dupla Enzo e Murilo

A Banda Studio 74 fez a alegria dos convidados

Luizão (do Pinguim)
e Venâncio

Albas Grill
Ambient - Ohl
Associação dos Lojistas do Fundo de
Promoção do Shopping Santa Úrsula
Bar do Nelson
Boutique Dirceu
Cafeteria Única
Cantina 605
Carlos Laurens
Carunchão
Casa da Prata
Casa Marco
Casa 20
Chocolate c/ Pimenta
Comercial Francói e Cisper
CRC Comp. de Modelos
Depósito Santa Rita
Dé Biagi
Elker Perfilados
Esfiha & Cia

Estacionamento Rossi
Francói Hotelaria
Gold Meat
Grupo Mosaico
Hotel Vila Rica
Is Metrologia
Itacuã Comercial de Veículos Ltda
João De Ibirá
Joma Mat. p/ Construção
Lanchonete e Choperia Pinguim
Lavanderia Quelux
Luiz Valadão - Pão de Queijo
Manelão
Maranatha Restaurante
Moranguetá
Motoasa
Mousse Cake Café
Nivaldo Cinzeirinho
O Profeta
Óticas Oftalen
Patrocar
Paulão
Petrus Magazine
Quadra do Markim
5ª Skina
Redecon
Restaurante Amici
RibeirãoShopping
Ristorante Santilli
R’tools Sistemas e Equip. p/ Informática
Salgadinhos Salete
SBS Motos
Shopping Santa Úrsula
Simão Advogados
Só Química Brasil
Sr. Bazan
Supermercado União
Tadeu Jabali
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Claudia Souto de Lima (16) 3963 2477
FOTOGRAFIA E FILMAGEM
Rodrigo Rubanya - (16) 9108 0791
COORDENAÇÃO TÉCNICA
Norberto Marques Vieira
(Força Sindical SP)
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O Sindicato dos Trabalhadores Hoteleiros promoveu de maio
a julho o I Campeonato de Futebol de Quadra dos Garçons
com a participação de 10 equipes divididas em 2 chaves A e B.
As rodadas aconteceram todas as segundas-feiras a partir das
13h na Quadra de Esporte Santos Dumont, localizada na Rua
Pará, nº 6 no bairro Ipiranga.
Veja as equipes que participaram:
Habib’s

Ancho Grill

Amicci
Água Doce Cachaçaria
Du Lanches
Os Caipiras

Bar Chocolate com Pimenta
Empório Mult Mix

Cachaçaria vence T
orneio Início
Torneio

Onda do Peixe

Damasco

No dia 13 de maio aconteceu o Torneio Início do campeonato e a grande campeã foi a equipe da Cachaçaria que ganhou de 1 x 0 da equipe do Onda do Peixe.
Estiveram presentes à abertura do campeonato, os diretores Alex e Nilton e o presidente Paulinho Karatê que em discurso exortou os times a jogar de maneira equilibrada, aproveitando este momento para uma competição sadia entre companheiros
da categoria. A organização do campeonato ficou a cargo do esportista Markim e a
arbitragem por conta do árbitro Serjão.
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A final do I Campeonato de Futebol de
Quadra dos Garçons foi emocionante, os
competidores levaram torcida organizada
para agitar a tarde do dia 22 de julho. O
evento promovido pelo sindicato em parceria com a Quadra de Esportes Santos
Dumont, sob o comando e organização do
esportista Markin e do diretor Nilton, ocorreu sem nenhum tipo de problema com as
equipes disputando a taça com muita alegria, bom humor e espírito esportivo.
O presidente Paulinho esteve presente
em todas as rodadas e garantiu que esse foi
apenas o primeiro campeonato e que outros virão com certeza. “Para mim e
para minha diretoria foi um prazer ver as equipes jogando de maneira equilibrada e aproveitando este momento para uma competição sadia entre a categoria, este é o primeiro de muitos campeonatos que virão podem ter a certeza”, ressaltou o presidente.
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Troféu 1º Lugar
A festa ficou por conta da equipe da Cachaçaria
A disputa pelo 3º lugar ficou entre as equipes
Onda do Peixe e a equipe Empório Mult Mix , quem
levou o troféu foi a Empório com um placar de 7 x
1. Na luta pela taça de 1º lugar a Cachaçaria ganhou
de 2 x 1 da equipe do Ancho e fez a alegria da galera
que foi torcer por eles.
Troféu 2º Lugar

Equipe Ancho - 2º Lugar

A final foi fechada com
chave de ouro com o
delicioso churrasco para
as equipes, torcedores e
familiares dos jogadores,
promovido pelo Sindicato

Os diretores Alex, Aldo, João Batista
e Nilton prestigiaram a final do campeonato e aprovaram a participação dos times, elogiaram a equipe organizadora e
os árbitros que conduziram todo o campeonato com muita eficiência.

Troféu 3º Lugar

A pequena
torcedora
uniformizada
Equipe Empório Mult Mix - 3º Lugar
Goleiro Menos Vazado

Equipe Onda do Peixe - 4º Lugar

A Dupla Enzo e Murilo fez a
alegria da torcida e dos jogadores

O grande artilheiro do Campeonato foi
o João Lucas com 13 gols da equipe Empório Mult Mix, o atleta também angariou o título de artilheiro da rodada com
um placar de 5 gols. O goleiro menos vazado foi o César da equipe do Ancho com
12 gols.
Artilheiro do Campeonato

