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Comunicado PDE nº. 08/2022 
28º FARAES e VOLEIBOL MISTO 

 

A Associação dos Empregados do SENAI realizará, entre os meses de julho, agosto e setembro 

de 2022, o 28º FESTIVAL DE ATIVIDADES RECREATIVAS DA ASSOCIAÇÃO DOS 

EMPREGADOS DO SENAI-SP - FARAES e o 3!! FESTIVAL DE VOLEIBOL MISTO, para os 

associados ativos, aposentados e agregados e seus dependentes. 

Serão realizadas as atividades de: 

 Tranca : participação em duplas 

 Dominó: participação em duplas 

 Truco : participação em duplas 

 Damas : participação individual 

 Voleibol Misto: equipes com quatro participantes em quadra (duas mulheres e dois 

homens). 

Os Festivais serão realizados em duas fases: 

Fase Regional: 

 Dia 31/07/2022 - FARAES e VOLEIBOL MISTO CAPITAL - Clube de Campo em Jundiaí. 

 Dia 07/08/2022 - FARAES INTERIOR - no Clube de Campo em Jundiaí e no Clube Náutico 

em Boraceia. 

 07/08 e 21/08/2022 - VOLEIBOL MISTO INTERIOR - no Clube de Campo em Jundiaí e no 

Clube Náutico em Boraceia 

As Unidades Escolares e a Administração Central do SENAI/SP serão divididas em quatro regiões, 

conforme artigo 9º do Regulamento Geral. 

Cada unidade, dentro de cada região, poderá inscrever, no máximo: 

 Duas duplas para a Tranca; 

 Duas duplas para o dominó; 

 Duas duplas para o truco: 

 Dois individuais para a Damas. 

 Uma equipe para o Voleibol Misto 

Fase Final: 

Dias 03 e 04 de setembro de 2022, CAPITAL E INTERIOR - Colônia de Férias da AES, em 

ltanhaém. 

 Uma dupla vencedora de tranca, de cada região, totalizando quatro duplas. 
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 Uma dupla vencedora de dominó, de cada região, totalizando quatro duplas. 

 

 Duas duplas vencedoras de truco, de cada região, totalizando oito duplas. 

 Um participante vencedor de dama, de cada região, totalizando quatro participantes. 

 Uma equipe vencedora de cada região para o Voleibol Misto. 

As inscrições deverão ser feitas: 

 CAPITAL: até o dia 05 de Julho de 2022, pelo e-mail esportivo@aessenai.org.br, aos 

cuidados de Luciano Cruz de Siqueira. 

 INTERIOR: até o dia 22 de Julho de 2022, pelo e-mail esimon602@hotmail.com, aos 

cuidados de Edison Simon. 

Para efetuar suas inscrições, os interessados deverão encaminhar a ficha de inscrição 

disponibilizada no site da associação, www.aessenai.org.br. 

No mesmo site, estão disponibilizados, o regulamento geral e as regras básicas de cada atividade. 

 

 

 

 

 

 

São Paulo, 23 de Junho de 2022. 

 

 
 
 
Milton Gava 
Presidente da Diretoria Executiva 
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