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1. EVENTO 
Jogos SESI 2016 Etapa Municipal UBERABA 
 

2. CRONOGRAMA DA ETAPA 
De 14/07 a 21/08 Jogos classificatórios para a Fase Regional de 09, 10 e 

11/09 em Uberaba. 
 

3. INFORMAÇÕES GERAIS 
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 classificará para as outras Etapas 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 Etapas um atleta 
somente poderá participar de uma modalidade coletiva e uma 
individual, conforme regulamento. 
  

4. INSCRIÇÕES 

 As inscrições para a Etapa Municipal se encerrarão no dia 12/08 às 
14:00 horas; 

 Faremos primeiro as modalidades de Futebol 7 Livre e Futsal Masculino; 

 As outras modalidades (Futebol 7 Máster, Voleibol Masc. e Fem., Peteca 
Masculino, e outras modalidades que tivermos mais de 01 inscrição,  
faremos no início de Agosto. 

 Reforçamos a necessidade de todos os participantes apresentarem um 
documento oficial com foto em todos os jogos, bem como ir 
uniformizado conforme a regra da modalidade, inclusive com caneleira. 
 

5. FASE MUNICIPAL CLASSIFICATÓRIA 
As equipes vencedoras nesta fase estarão classificadas para a Fase 

Regional dos Jogos SESI, que acontecerá em Uberaba nos dias 09, 10 e 
11/09. 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. 

 
6. 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. 
Repassem o regulamento e as regras da modalidade dos Jogos para 
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todos os participantes e informem a eles sobre as datas e horários dos 
jogos. 

 
7. SORTEIO 

Após discutidos todos os pontos levantados e pela Coordenação Técnica e os 
representantes das equipes presentes, foi realizado o sorteio para a 
composição das chaves e consequente montagem da tabela, que será 
encaminhada assim que definida. 
 

8. 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. 
CLUBE SESI UBERABA – JOSÉ ALENCAR GOMES DA SILVA 

 
 
Uberaba, 05 de Julho de 2016. 
 
 
José Eduardo Macedo 
Coordenação Técnica 
 


