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Ocorrido no 1 de Maio, o 
Torneio do Trabalhador 
contou com a participa-

ção de oito times - TCCC, São 
Miguel, Cidade Verde (Paiçandu), 
Distribuidora Virgínia, Viação 
Garcia, Vieira Jardim, Campes-
tre e Cidade Verde (Sarandi) -, 
os quais eram compostos pelos 
trabalhadores das respectivas 
empresas.  
Os times foram divididos em 
duas chaves, A e B, e se enfrenta-
ram em turno único, classifican-
do-se para as semifinais as duas 
equipes com o melhor resultado 
em cada chave. Nas semifinais 
houve o cruzamento entre as 
equipes, onde o melhor colocado 
da chave A enfrentou o segundo 
melhor da B e vice-versa.

Valorizando as equipes 
competidoras, seus atletas 
e o torneio, foram entre-

gues medalhas e troféus de 1º, 2º 
e 3º lugar às equipes e de Artilhei-
ro e Goleiro Menos Vazado aos 
jogadores. De olha na taça desde o 
início, as equipes se empenharam 
ao máximo nas partidas. 

Não faltou entretenimento 
durante o Torneio. Quem 
era de futebol, acompanha-

va os jogos e quem era de música, 
curtia um samba. As crianças 
fizeram festa nas piscinas da sede 
e, na hora do almoço, as famílias 
se serviram de churrasco, arroz, 
maionese e muito mais.  
Num clima de comemoração e 
sossego, todos puderam desfrutar 
de uma tarde entre amigos e união 
através do esporte.

Com muito respeito e serie-
dade, todas as equipes mi-
raram a vitória e proporcio-

naram jogos de alta qualidade para 
a torcida, com partidas indo até as 
penalidades finais e contando com 
belíssimas defesas dos goleiros.  
Mas só havia lugar para os quatro 
melhores.  
Assim, avançaram para as semifi-
nais as equipes da TCCC, Vieira 
Jardim, Cidade Verde (Sarandi) e 
Cidade Verde (Paiçandu). 
Do embate dessas equipes, Cidade 
Verde (Paiçandu) ficou em 3º 
lugar e, numa vitória nos penaltis, 
Cidade Verde (Sarandi) chegou 
à final contra a equipe da Vieira 
Jardim. 
Na grande final, a equipe da Vieira 
Jardim bateu a equipe da Cidade 
Verde (Sarandi) pelo placar de 3x0 
e levou o troféu de Campeão do 
Torneio do Trabalhador para casa. 
além dos troféus de  Artilheiro e 
Goleiro Menos Vazado. 

Com a presença dos 
trabalhadores de diversas 
empresas, o Torneio 
reuniu companheiros, 
familiares e amigos num 
dia de diversão, descanso 
e comemoração.

Torneio do Trabalhador

Prêmios foram entregues às equipes e jogadores

Batendo um bolão, 
os trabalhadores da 

Vieira Jardim levaram 
a taça para casa.

Apesar da qualidade das equipes partici-
pantes, o time da Transportadora Vieira 
Jardim conseguiu se destacar e vencer o 
torneio, enfrentando na final a equipe da 
Cidade Verde (Sarandi) e vencendo-a por 
3x0. Mostrando que não foi para brincar, a 
equipe da Vieira Jardim ainda levou os tro-
féus de Artilheiro e de Goleiro Menos Vaza-
do através do atacante Maikon, conhecido 
como “Prevelato”, e do goleiro Anderson.
Parabenizamos a equipe vencedora e a to-
dos os participantes por proporcionarem 
um futebol de boa qualidade às torcidas!

Foto: Arquivo SinttromAr

Acompanhando o torneio, familiares e amigos alu-
garam os quiosques para passar a tarde

GREVEo timE campEão

VídEo do toRnEio

Confira os registros!

O vídeo do Torneio do Trabalhador traz fo-
tos do evento, mostrando as equipes par-
ticipantes, a torcida e vários dos bons mo-
mentos vivenciados naquele 1 de maio. 
Disponível no Facebook e Instagram do 
SINTTROMAR, o vídeo também pode 
ser acessado através do QR Code abaixo
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Recepção dos jogadores


