
Caieiras, Cidade dos Pinheirais, 08 de Março de 2019.

Festival do Trabalhador

A Secretaria Municipal de Esportes e da Juventude, vem por meio deste convidar esta conceituada
Empresa para o I Festival do Trabalhador, que será realizado no Complexo Esportivo Jorge Wrede e no
CEGAM no dia 01 de Maio de 2019. Lembramos que o mesmo é destinado para os funcionários da
Prefeitura Municipal de Caieiras e das empresas convidadas com sede no município. Nossas principais
metas  são  proporcionar  aos  trabalhadores  envolvidos  a  integração  entre  eles  e  festejar  dia
importantíssimo da história mundial. 
O Festival do Trabalhador será realizado nas seguintes modalidades: Bocha, Damas, Futsal Masculino,
Tênis de Mesa, Truco, Voleibol Misto e Xadrez. 
Das inscrições: 
BOCHA: Será permitida a inscrição de 03 atletas por empresa (homens e mulheres); a partida será
disputada em duplas podendo a equipe contar com um jogador reserva.  o sistema de disputa será
festival, decidido em um jogo de 18 pontos ou quatro lances.
DAMAS: Será permitida a inscrição de 03 atletas por empresa (homens e mulheres), o sistema de
disputa será de festival, jogando os três tabuleiros simultaneamente, sendo considerada vencedora a
empresa que fizer 2x1, em caso de empate haverá sorteio.
XADREZ: Será permitida a inscrição de 03 atletas por empresa (homens e mulheres), o sistema de
disputa será de festival, jogando os três tabuleiros simultaneamente, sendo considerada vencedora a
empresa que fizer 2x1, em caso de empate haverá sorteio.
TRUCO: Será permitida a inscrição de 03 atletas por empresa (homens e mulheres), sendo o sistema
de disputa o festival, decidido em melhor de três partidas de 12 pontos cada. 
 O método de jogo será o de JOGO LIVRE, conforme FPT(Federação Paulista de Truco)
As  cartas  podem  ser  dadas  “picadas”  com  a  primeira  sendo  do  “mão”.
É permitido a feitura do maço, assim como é permitido o desfiamento das cartas, NAS MÃOS, sem
“montinhos”. Se o corte for “seco”ou não houver corte, o cortador poderá tirar cartas para o seu
parceiro ou até para si, conforme o costume, respeitando-se as normas gerais adiante
TÊNIS DE MESA: Será permitida a  inscrição  de 02 atletas  por  empresa,  sendo um titular  e  um
suplente. A partida terá a duração de sete sets de 11 pontos cada; no sistema de festival.
FUTSAL: Será permitida a inscrição de 12 atletas por empresa, sistema de disputa será o festival. O
jogo terá duração de dois tempos de vinte minutos corridos, permanecendo empatada serão cobradas
três penalidades. 
VOLEIBOL MISTO: Será permitida a inscrição de 12 atletas por empresa. Obrigatoriamente deverão
jogar em todos os sets, três homens e três mulheres. O Sistema de disputa será o festival. A partida terá
a duração de três sets de 21 pontos cada.
Todas as modalidades obedecerão as regras das Federações Paulistas. 
O atleta  deverá  apresentar  no  dia  do  jogo,  carteira  profissional  com o respectivo  registro  e  RG;
contrato de trabalho temporário acompanhado de documento de identidade com foto e holerite do mês
de abril/2019; Se for  MEI, declaração que presta serviços na empresa.
Cronograma:

• O período de inscrição será de 11 a 29 de março de 2019 até as 17:00 h, aos cuidados dos Profs.
Adriano Bispo, Giorgia Anzelotti, Glauber Chrispim e Edmilson Penha, no Centro Esportivo
Municipal de Caieiras, sito a Rua Portugal, 300 – Centro.

• De 01 a 05/04/2019 elaboração da tabela dos jogos;
• De 08 a 12/04/2019 publicação da tabela dos jogos e locais das competições;
• 01/05/2019 – Jogos dos Trabalhadores.


