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A Coordenação Geral dos Jogos SESI, no uso de suas atribuições, informa: 
 

 

1. EVENTO 
Jogos SESI 2017 Etapa Municipal UBERABA 

 
2. INSCRIÇÕES 

Todos participantes dos jogos SESI deverão ser trabalhadores, registrados num único 
CNPJ, para a Etapa Municipal fica liberado a junção de 02 empresas com menos de 50 
trabalhadores para montar uma equipe, desde que sejam ligadas a um mesmo grupo de 
empresas. Sendo que essa equipe não se classificará para as outras fases, caso a mesma 
seja vencedora da competição. 
As equipes poderão utilizar os mesmos jogadores para participar de mais de uma 
modalidade, só que para as outras fases um atleta somente poderá participar de uma 
modalidade coletiva e uma individual, conforme regulamento. 
Por solicitação de algumas empresas ainda estamos com as inscrições abertas para as 
seguintes modalidades: 

• FUTEBOL 7 LIVRE – INSCRIÇÃO ATÉ DIA 17/07; 

• FUTEBOL 7 MÁSTER – INSCRIÇÃO ATÉ DIA 21/07; 

• VOLEIBOL MASCULINO E VOLEIBOL FEMININO – INSCRIÇÕES ATÉ DIA 21/07; 

• FUTSAL FEMININO – INSCRIÇÕES ATÉ DIA 31/07; 

• QUEIMADA FEMININO – INSCRIÇÕES ATÉ DIA 31/07; 

• PETECA MASCULINO E FEMININO - INSRIÇÕES  ATÉ DIA 21/07;  
  

3. FASE MUNICIPAL MODALIDADES CLASSIFICATÓRIAS 
As equipes vencedoras nas modalidades acima, desta fase estarão classificadas para a 
Fase Regional dos Jogos SESI, QUE TEVE SUA DATA ALTERADA PARA OS DIAS 23 E 24/09. 
Para esta fase ficará sob a responsabilidade da empresa classificada o transporte e 
hospedagem das equipes, enquanto o SESI se responsabilizará pela organização e 
alimentação durante o evento. 

 
4. INFORMAÇÕES GERAIS 

A torcida não poderá trazer bebidas em vasilhames de vidro. 
Depois de encerrado as inscrições não mais poderão ser feitas alterações nas equipes 
para as modalidades que já iniciaram os jogos. 
Repassem o regulamento e as regras da modalidade dos Jogos para todos os 
participantes e informem a eles sobre as datas e horários dos jogos. 
A tabela com os resultados, classificação atual de cada chave se encontra em anexo e 
faz parte deste boletim 02. 
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Tivemos um WxO na rodada do dia 11/07 e coloco neste boletim a parte do Regulamento 
que trata do assunto WxO. 
 
 

REGULAMENTO JOGOS SESI 2017. 
“Art. 37 – A equipe e/ou os trabalhadores-atletas que provocarem ou incorrerem em WO (vitória 

pela ausência) serão eliminados da respectiva etapa e do restante da Temporada dos Jogos SESI.  
§ 1º – Serão atribuídos aos adversários os pontos da partida com o placar mínimo, de acordo 

com cada modalidade, adotando-se o mesmo procedimento para todos os jogos da equipe infratora, tanto 
os já realizados quanto os por realizar na respectiva etapa, não cabendo protesto.  

§ 2º – Os cartões e as punições ocorridas nas partidas realizadas não serão cancelados.  
§ 3º – Os trabalhadores-atletas e técnicos que incorrerem em WO serão imediatamente 

desligados da respectiva etapa da competição, sendo proibidos de utilizar quaisquer dependências ou 
instalações oferecidas pelo SESI ou pela Comissão Organizadora dos Jogos SESI, tais como hotel, 
restaurantes, transportes, entre outros.  

§ 4º – As equipes e/ou os trabalhadores-atletas que provocarem ou incorrerem em WO, também 
serão passíveis das penalidades previstas nas disposições dos Artigos 23, 47 ou 48, dependendo do tipo 
e da caracterização da ocorrência em que foi aplicado o WO.  

§ 5º - As eliminações por WO serão julgadas pela Comissão Julgadora podendo ser sua pena 
acrescida com suspensão de 1 (uma) a 3 (três) temporadas sendo que a pena pode ser aplicada à 
Empresa, à equipe ou aos atletas individualmente.” 

 

Diante do exposto, solicitamos à Equipe da Nanya Auto Elétrica a justificar sua ausência 
na partida, num prazo máximo de 48 horas a contar das 12:00 horas de hoje ( dia 13/07), 
caso isso não ocorra aplicaremos as punições, conforme previsto no regulamento. Saliento 
que a justificativa da ausência deve ter um cunho explicativo e realmente comprovem a 
impossibilidade de comparecimento.  

 
5. CARTÕES VERMELHOS 

Abaixo relacionamos os atletas que receberam Cartões Vermelhos e suas respectivas 
punições: 

EQUIPE DA SIPCAM – O Atleta / Trabalhador da Equipe da Sipcam, Sr. Wanderson Luís 
que jogou no dia 11/07 contra a equipe da Pátio Brasil, recebeu o segundo Cartão Amarelo e 
por consequência o cartão Vermelho, está incluso no Artigo 43 e fica suspenso por uma 
partida a ser cumprida na próxima partida de sua equipe. 

EQUIPE DURATEX – O Atleta / Trabalhador da Equipe da Duratex, Sr. Heder Vinícius 
que jogou no dia 11/07 contra a equipe da Ouro Fino, recebeu o Cartão Vermelho diretamente 
por chutar o adversário no chão. Após a expulsão o mesmo proferiu palavras de ofensas à 
equipe de arbitragem, chutou o portão da quadra e um latão de lixo do lado externo da 
quadra, sendo contido por colegas da empresa. Pela expulsão fica incluso no artigo 56, 
Parágrafo único, incisos I e II, pegando uma pena de 01 partida e pelos atos após a expulsão 
fica incluso no artigo 60, parágrafo único inciso II, pegando uma pena de 02 partidas, 
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totalizando 03 partidas a serem cumpridas nos Jogos SESI 2017. 
 

 
6. SORTEIO 

Após os encerramentos das inscrições faremos os sorteios para compor as chaves.  
 
 

7. CONTATOS 
Quaisquer dúvidas podem fazer contato com: 
José Eduardo Macedo - UBERABA– 3312-8525 / 9972-1206 – Supervisor de Lazer e 
Esportes 
Jensen de Souza - Instrutor de Lazer e Esportes e Monique Leal – Instrutora de Lazer e 
Esportes – Pelo telefone 34-3312-8525. 
SESI CLUBE UBERABA – JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA 

 
 
Uberaba, 13 de Junho de 2017. 
 
 
José Eduardo Macedo 
Coordenação Técnica 
31-3312-8525 / 9.9972-1206 


