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Comunicado PDE 10/2015 

(Festival de Futsal- Categoria Veterano, UFPs do Interior) 
 

Comunico que a AES programou para o corrente ano, o  11º FESTIVAL DE FUTSAL DO INTERIOR- 
CATEGORIA VETERANO, para os sócios, dependentes, agregados e aposentados. 

 
As inscrições serão aceitas se de acordo com os seguintes critérios: 

1. Cada equipe deverá ser formada com o mínimo de 7 (sete) e o máximo de 14 (quatorze) 
“atletas’ com a idade mínima de 35 anos completos na data de início do jogo; 

2. Ser Sócio Ativo da UFP; 
3. Ser Sócio Ativo de outra UFP, com, no máximo 02 (dois) por equipe ou em número maior, 

dependendo da análise de cada situação pela Coordenação do Festival, desde que a UFP de 
origem não tenha equipe inscrita; 

4. Ser pai de associado – no máximo de 2 (dois) por equipe; 
5. Ser cônjuge de associada – no máximo 2 (dois) por equipe; 
6. Ser associado: aposentado, agregado ou ex-funcionário – no máximo 2 (dois) por equipe. 

 

Obs: o número de "atletas" pais de sócio, maridos de sócias,filhos de sócios e sócios agregados, de 
outras UFPs  , em quadra, durante a realização dos jogos, será limitado a 02 (dois). 

 
Cada unidade poderá inscrever quantas equipes forem necessárias para atender o número de sócios 
interessados, limitado na condição estabelecida nos critérios acima mencionados. 

 
Visando facilitar o deslocamento das equipes, os grupos serão divididos em 04 (quatro) REGIÕES e o 
tempo de duração de cada partida será de 20 minutos, dividido em 02 (dois) tempos de 10 minutos. 

 
A AES arcará com os gastos de aluguel de quadra e chácara (quando necessário), contratação de 
árbitros, transporte de Vans ou similares, alimentação aos "atletas" (vide Regulamento) e premiação 
às equipes finalistas. Fornecerá, também, a título de empréstimo,quando necessário, jalecos (camisa 
de treino) para as equipes . 

 
AS UNIDADES ESCOLARES INTERESSADAS DEVERÃO ENCAMINHAR POR EMAIL A FICHA DE 
INSCRIÇÃO E A PLANILHA DE CHURRASCO , MODELO EM ANEXO, ATÉ O DIA 12/05/15, PARA O 
CFP-6.02, aos cuidados de Reginaldo Dias de Souza, Diretor de Esporte do Interior 
(rdsouza@sp.senai.br). 
 
Os Festivais serão realizados nos dias 16 e 17/05/15. 
 
São Paulo, 13 de abril de 2015. 

 
 
 

Dionísio Pretel 
Presidente da Diretoria Executiva 


