Comunicado PDE 03/2018
(Festival de Futsal, Categoria Livre, UFPs da Capital e Grande São Paulo)
Comunico que a AES programou para o corrente ano, o 4º FESTIVAL DE FUTSAL - CATEGORIA
LIVRE, DA CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO, para os sócios e dependentes.
As inscrições serão aceitas se de acordo com os seguintes critérios:
1. Sócios da ativa do CFP;
2. Sócios da ativa de outros UFPs, máximo de 2 (dois) por equipe, desde que a Escola de origem não
tenha equipe inscrita;
3.
4.

Pais de sócios, máximo de 2 (dois) por equipe;
Filhos dependentes de sócios, maiores de 18 e até 24 anos, máximo de 2 (dois) por equipe;

5. Maridos de sócias, máximo de 2 (dois) por equipe;
6. Sócios agregados - aposentados e/ou ex-funcionários - máximo de 2 (dois) por equipe.
Obs: o número de "atletas" pais e filhos de sócio, maridos de sócias, sócios agregados e de outras UFPs,
em quadra, durante a realização dos jogos, será limitado a 2 (DOIS).

Cada unidade poderá inscrever quantas equipes forem necessárias para atender o número de
sócios interessados, limitado às condições previstas no parágrafo anterior.
Visando facilitar o deslocamento das equipes, os grupos serão divididos por REGIÃO e o tempo de
duração de cada partida, bem como o número de jogos, dependerá do número de equipes inscritas.
A AES arcará com os gastos do aluguel de quadra, contratação de árbitros, auxílio transporte e
alimentação aos "atletas"/dependentes e premiação às equipes finalistas. Fornecerá, também, a
título de empréstimo, jalecos (camisa de treino) para as equipes que não possuírem uniformes
próprios.
Para acessar o regulamento e a ficha de inscrição clique no link abaixo
http://www.aessenai.org.br/esportivocapital.asp
AS UNIDADES ESCOLARES INTERESSADAS DEVERÃO ENCAMINHAR A FICHA DE INSCRIÇÃO,
MODELO EM ANEXO, ATÉ O DIA 20 DE FEVEREIRO P.F., PARA O CFP- 1.20, aos cuidados de
Luciana Dias P. Maçaranduba, (luciana.pinheiro@sp.senai.br), com cópia para Lucio Mario Alves de
Oliveira, Diretor de Esportes da Capital, (lucio.oliveira@sesisenaisp.org.br).
O Festival será realizado nos dias 18 e 25 DE MARÇO e somente após as inscrições das equipes é
que será elaborada a tabela com os LOCAIS E HORÁRIOS dos jogos.
São Paulo, 07 de fevereiro de 2018.
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