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Comunicado PDE 04/2022 

 
24º Festival de Futebol Society Livre  

 

Comunico que a AES programou, para o corrente ano, o 24º Festival de Futebol Society para Escolas 

SENAI da Capital e Grande São Paulo - Categoria Livre, para seus sócios e dependentes. 

 

As inscrições serão aceitas  de acordo com os seguintes critérios: 

1. Sócios ativos da AES lotados na escola participante; 

2. Sócios ativos de outras escolas, máximo de 3 ( três ) por equipe, desde que a Escola de origem não 

tenha equipe inscrita; 

3. Pais dependentes de sócios, máximo de 2 (dois) por equipe; 

4. Maridos de sócias, máximo de 1 (um) por equipe; 

5. Sócios aposentados ou agregados, máximo de 2 (dois)  por equipe. 

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

Obs:  

1. o número de participantes relativos aos itens 3, 4, 5 e 6, em quadra durante a realização dos jogos, 

será limitado a 2 ( DOIS). 

2. cada escola poderá inscrever quantas equipes forem necessárias para atender o número de seus 

sócios interessados, observados os limites definidos nos itens 1 a 6 dos critérios para inscrição. 

3. Não serão aceitas inscrições de associados inadimplentes. 

 

Visando maior integração entre as equipes, os jogos serão realizados em local a ser definido pela diretoria 

esportiva, e os grupos serão definidos através de sorteio. O tempo de duração de cada partida e o número de 

jogos dependerão do número de equipes inscritas.  

 

A AES arcará com os custos referentes ao aluguel de quadras, contratação de árbitros, auxílio transporte, 

despesas parciais com alimentação aos participantes/dependentes e, também, com os custos da premiação às 

equipes finalistas. Fornecerá, a título de empréstimo, jalecos (camisa de treino) para as equipes que não 

possuírem uniformes próprios.    

 
AS UNIDADES ESCOLARES INTERESSADAS DEVERÃO ENCAMINHAR A FICHA DE INSCRIÇÃO, 
MODELO ANEXO, ATÉ O DIA 15 DE ABRIL DE 2022,  ATÉ AS 12:00, para Luciano Cruz de Siqueira, Diretor 
de Esportes da Capital, ou Josivaldo F. dos Santos, Conselheiro da AES 
(esportivo@aessenai.org.br;josivaldo.santos@sp.senai.br ). 

 

O Festival será realizado no dia 15 de maio de 2022. A tabela com o horário dos jogos será elaborada após as 

inscrições das equipes. 

 

São Paulo, 05 de abril de 2022 
 
 
 
 

Milton Gava 
Presidente da Diretoria Executiva 
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