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I – DAS FINALIDADES
ART. 1º- Promover a integração entre associados e filiados do SINDUSCON-GO, através da
prática esportiva.
ART. 2º- Valorização dos associados e filiados, dando oportunidade de participação em
atividades de lazer sem, entretanto, caracterizar disputa entre as empresas, melhorando as
relações interpessoais entre os colaboradores, visando à melhoria da qualidade de vida dos
funcionários da indústria da construção.

II – DAS EQUIPES
ART. 03º- Para melhor integração entre as empresas deverão ser observadas as seguintes
normas:
Parágrafo Primeiro: Somente poderão participar dos Jogos da Construção 2014, organizados
pelo SINDUSCON-GO, funcionários que pertençam ao quadro de colaboradores das empresas
associadas, filiadas e SPE, desde que pertença ao mesmo grupo econômico, e no máximo,
dois estagiários e dois servidores de empresas que prestam serviços terceirizados às mesmas.

III – DA COMISSÃO ORGANIZADORA
Parágrafo Único: A Comissão Organizadora estará sob responsabilidade do Sr. Fabiano
Santiago Costa, Coordenador de Desenvolvimento Humano da Comissão de Qualidade e
Produtividade do SINDUSCON-GO – Rua João de Abreu, n° 427, Setor Oeste - Goiânia-GO,
com o apoio técnico do SESI Clube Ferreira Pacheco – Avenida João Leite, nº 915, Setor
Santa Genoveva – Goiânia-GO.

IV – DAS INSCRIÇÕES
ART. 04º- Os participantes só poderão ser inscritos pela empresa onde está vinculado seu
contrato de trabalho.
ART. 05º- As inscrições deverão ser encaminhadas para o SINDUSCON-GO até o dia 11 de
Julho de 2014, pessoalmente ou pelo telefone (62) 3095-5169 (Fabiano Santiago Costa) ou
(62) 3095-5170 (Paula Jacomini).
ART. 06º- Cada equipe poderá inscrever o mínimo de 09 (nove) atletas e o máximo de 14
(quatorze) atletas, mais dois dirigentes, sendo o Técnico e o Auxiliar Técnico, os mesmos
podem também, atuar como jogadores das equipes a que pertencem.
ART. 07º- As equipes só poderão fazer alterações e inclusões de atletas até o Congresso
Técnico.
ART. 08°- Participarão do Congresso Técnico, a ser realizado em agosto de 2014, no máximo
dois representantes das equipes, sendo que terão direito apenas a um voto, um representante
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do SINDUSCON-GO, dois do SESI, sendo um do Clube Antônio Ferreira Pacheco e outro de
Aparecida de Goiânia e os membros da equipe de arbitragem.
ART. 09º- Em caso de desligamento de funcionário/estagiário/terceirizado da empresa durante
o torneio, o mesmo será automaticamente desqualificado da competição e não haverá
substituição do atleta.
Parágrafo Único: É de responsabilidade do técnico da equipe comunicar à Comissão
Organizadora o desligamento de qualquer atleta (colaborador) durante a competição.
ART. 10º- As inscrições deverão ser acompanhadas dos seguintes documentos:
1. Ficha de Inscrição preenchida e assinada pelo RH da empresa participante;
2. Extrato do FGTS com o mínimo de uma contribuição;
3. Cópia do RG;
4. Cópia do CPF;
5. Uma foto 3x4 com o nome do participante no verso;
6. Cópia do Comprovante de Endereço;
7. Cópia do Registro de Empregado autenticada;
8. Cópia do contrato de Prestação de Serviço (em caso de Prestador de Serviço);
9. Cópia do contrato de estágio (em caso de Estagiário);
10. Taxa de Inscrição: R$ 550,00(quinhentos e cinqüenta reais) para associadas ao
SINDUSCON-GO, e R$ 950,00(nove centos e cinqüenta reais) para filiadas ao
SINDUSCON-GO.
Parágrafo Único: Os atletas que já possuem a carteirinha do SESI deverão apresentar os
documentos: 2, 7, 8 e 9 (acima citados).
ART. 11º- As fichas de inscrições deverão ser assinadas pelo RH da empresa e serão
conferidas pela Comissão Organizadora. Em caso de não comprovação de vínculo
empregatício ou falsificação de documentos os atletas e a equipe serão automaticamente
desqualificados da competição. Não será válido como comprovante de vínculo
empregatício o encaminhamento de apenas uma lista constando os nomes dos
colaboradores e assinado pelo RH.
ART. 12º- O SINDUSCON-GO e o SESI-GO não se responsabilizam nem solidária nem
subsidiariamente pelos possíveis danos físicos ou prejuízos sofridos pelos jogadores
(colaboradores) em virtude de não observação ou desobediência do dispositivo regulamentador
supracitado. Cabe às empresas inscritas no evento atestar se os colaboradores estão ou não
em condições de participar do campeonato.
ART. 13º- Os organizadores não responderão por qualquer possível acidente ocorrido em
campo advindo de desavenças ou brigas entre os jogadores, sendo de responsabilidade das
empresas selecionar seus colaboradores e inscrever apenas aqueles que possuem espírito
esportivo.
I – Fica sob a responsabilidade de cada equipe providenciar o exame médico de seus atletas;
II – Cada equipe deverá providenciar um kit de Primeiros Socorros e estar com o mesmo
durante a realização de seus respectivos jogos;
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III – Só é validada a participação de trabalhadores nascidos até 1996 e que já possuem 18
anos completos, até a data do torneio inicial, em 23 de Agosto de 2014.

V – DA REALIZAÇÃO
ART. 14º- O Evento Jogos da Construção 2014 é organizado pelo SINDUSCON-GO e
realizado em parceria com SESI - Clube Antônio Ferreira Pacheco, sendo realizado em
etapas com duração de aproximadamente onze semanas.
ART. 15º- O Torneio será disputado na modalidade FUTEBOL SOCIETY MASCULINOCampo Sintético.
ART. 16º- Os jogos serão realizados aos sábados, das 15:00h às 18:00h, e se necessário aos
domingos, das 9:00h às 11:00h, cujo período de realização será definido a partir da data do
Torneio Início realizado no Dia Nacional da Construção Social e será divulgado na próxima
versão deste regulamento.
Anexo I – Boletim 00 do Torneio Inicial com as regras. Todas as informações deste documento
estarão disponíveis através do hot site: www.sinduscongoias.com.br/jogos, após o congresso
técnico.
ART. 17º- Os jogos serão disputados, durante todo o campeonato, em dois tempos de 25’
(vinte e cinco minutos) com intervalo de 10’ (dez minutos).
Parágrafo Único: Ao final de cada partida para validação da súmula ela deverá ser conferida e
assinada pelo representante da equipe ou técnico ou auxiliar técnico. Caso contrário, a equipe
participante não terá direito a reclamações quanto à partida disputada.

VI – DAS PENALIDADES
ART. 18º- Será concedida a tolerância de 15’ (quinze minutos) somente para o primeiro jogo de
cada rodada, marcado a partir do horário determinado para o início da partida. Os jogos
seguintes ocorrerão no horário marcado ou logo após o término do anterior.
ART. 19º- Os atletas deverão trajar uniforme completo de futebol society (camisas numeradas,
calções e meiões) com características iguais, a caneleira é opcional. Não é permitido jogar de
chuteira de trava. Neste caso, não caberá recurso se houver a realização da partida.
Parágrafo Único – O visitante que está do lado direito da súmula (boletim) é o responsável
pela troca de uniforme. Ressaltando a responsabilidade da equipe que deverá possuir 2 (dois)
jogos de uniformes.
ART. 20º- O atleta que receber um cartão amarelo durante a partida, este deverá aguardar 2’
(dois minutos) fora do campo de jogo, próximo ao fiscal de mesa (mesário) que ficará
responsável pelo cumprimento do tempo da penalidade. Durante este tempo, o atleta não
poderá ser substituído.
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ART. 21º- O atleta que durante a punição for advertido novamente, pelo árbitro da partida ou
pelo fiscal de mesa, será expulso da partida com o cartão vermelho, sem direito a substituição
na mesma partida.
ART. 22º- Os cartões amarelos serão zerados apenas na fase classificatória da competição (1ª
fase).
Parágrafo Único - Caso o atleta leve o 2º (segundo) cartão amarelo na última partida da
fase classificatória, este cumprirá uma suspensão automática (uma partida) caso sua
equipe classifique para a fase seguinte (2ª fase).
ART. 23º - Quando recebidos 2(dois) cartões amarelos no mesmo jogo, a punição será
equivalente ao cartão vermelho e, quando recebido 2 cartões amarelos em jogos diferentes, a
punição será a suspensão automática da próxima partida da equipe. O cartão vermelho exclui
automaticamente o atleta da partida corrente e também da partida subseqüente, se houver
apontamento em súmula o caso será julgado pela Comissão Disciplinar.
ART. 24º- Será caracterizado W.O. a ausência da equipe no local de jogo após os 15’ (quinze
minutos) de tolerância definidos neste regulamento (a tolerância será válida apenas para os
jogos iniciais de cada rodada, nos outros jogos caso a equipe não esteja no horário marcado
ou após o término da partida anterior os pontos irão para a equipe presente). A equipe que
perder por W.O. não participará dos Jogos da Construção no ano seguinte.
Parágrafo Único: O responsável da equipe deverá levar até o mesário, os nomes dos atletas
seguidos com o número da camisa, com 10 minutos de antecedência ao início do seu jogo, a
fim de facilitar a identificação dos mesmos, otimizando o tempo de início da partida. Apenas
poderão ficar na beira do campo, os atletas, técnicos e auxiliares do técnico, devidamente
inscritos e uniformizados. No caso do técnico e auxiliar do técnico, deverão trajar no mínimo, a
camisa da equipe.
ART. 25º- A equipe poderá iniciar ou concluir a partida com no mínimo de 3 (três) atletas na
linha e 1(um) no gol.
Parágrafo Único: A Comissão Disciplinar é composta por: Patricia Tinoco (Coordenadora de
Esporte e Lazer do SESI Clube Antônio Ferreira Pacheco), Lúcio Flavio Machado (Professor
de Educação Física do SESI Clube Antônio Ferreira Pacheco), Vitor Ramos (Coordenador de
Eventos do SESI Clube Antônio Ferreira Pacheco), e Fabiano Santiago Costa, (Coordenador
de Desenvolvimento Humano / CQP SINDUSCON-GO).
ART. 26º- Caso o Árbitro da partida e/ou o Delegado (Representante do SESI) e/ou o (a)
Representante do SINDUSCON-GO perceber sinais de embriaguez em qualquer um dos
atletas, o mesmo será excluído da partida, não podendo permanecer no local de jogo, mesmo
que isso acarrete o W.O da equipe, caso seja percebido tais sinais em mais atletas da mesma
equipe.
ART. 27º- Caso o atleta agrida física ou verbalmente os atletas de sua equipe, de outra equipe
arbitragem ou comissão organizadora este será automaticamente excluído dos Jogos da
Construção 2014.
ART. 28º- Na 6ª falta coletiva será cobrado o tiro livre direto por período.
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VII - DA FORMA DE DISPUTA
ART. 29º- Levando em consideração os dias da competição e o número de 24 equipes:
1ª Fase – Rodízio simples dentro do grupo, classificando 1º e 2º para próxima Fase.
2ª Fase – Serão formados 04 grupos com 03 (três) equipes cada, onde jogarão em forma de
rodízio simples dentro do grupo, classificando-se o primeiro colocado de cada grupo.
3ª Fase – Semifinal: jogo único grupo 1 x grupo 3 e grupo 2 x grupo 4.
4ª Fase (Final) – Os perdedores da 3ª Fase disputam o terceiro lugar e os vencedores fazem o
jogo pelo título de campeão dos JOGOS DA CONSTRUÇÃO 2014.
Obs.: Em caso de empate entre duas ou mais equipes serão observados os critérios de
desempate segundo o regulamento.
ART. 30º- Em caso de empate nas fases semifinal e final a disputa será em uma série de 03
(três) pênaltis para cada equipe. Continuando o empate, as equipes deverão alternar os atletas
nas cobranças dos pênaltis, ficando reservada a cobrança dos pênaltis aos atletas que
estiverem em campo de jogo. O mesário deverá ter sempre o regulamento em mãos.

VIII – DA PONTUAÇÃO
ART. 31º- Vitória: 03 (três) pontos; empate: 1 (um) ponto para cada equipe confrontante e 00
(zero) ponto ao perdedor, mais um ponto de bonificação para participação no evento de
abertura do SINDUSCON-GO, no Dia Nacional da Construção Social, em agosto de 2014,
destacando que terá lista de presença, assinada pelos atletas, desde que tenha no mínimo 6
representantes, com a camisa da empresa.
Anexo I – Boletim 00. Todas as informações deste documento estarão disponíveis através do
hot site: www.sinduscongoias.com.br/jogos, após o congresso técnico.

IX– DO CRITÉRIO DE DESEMPATE
ART. 32º- Critérios de Desempate do Campeonato dos Jogos da Construção de 2014:
1.
2.
3.
4.
5.

Confronto Direto: entre as duas equipes empatadas;
Maior número de vitórias na etapa;
Saldo de Gols;
Maior número de Gols marcados;
Sorteio ou Jogo Extra (na 2ª fase), de forma que o saldo de gols sirva apenas
para classificar a equipe e não para a artilharia. Será considerado o Jogo Extra
desde que haja consenso entre as equipes e as Comissões Organizadoras e
Técnica.
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Parágrafo Primeiro: Quando três ou mais equipes terminarem empatadas na soma de
pontos ganhos na fase classificatória, observar-se, sucessivamente e na ordem
eliminatória os critérios constantes do caput deste artigo, alíneas 2, 3, 4 e 5, apurandose, por item, as equipes classificadas, sem prejuízo de descartarem-se, na aplicação de
cada critério as equipes menos qualificadas.

X – DA DOCUMENTAÇÃO
ART. 33º- Os atletas inscritos deverão comparecer no local de jogo munido com a Carteira do
SESI que deverá ser apresentada junto com um destes documentos:
1. Carteira de Identidade;
2. Carteira de Habilitação;
3. Carteira Profissional.

XI – DA PREMIAÇÃO
ART. 34º- As equipes classificadas em 1º, 2º, e 3º lugares, receberão medalhas e troféu, no
final do campeonato. Troféu para artilheiro e goleiro menos vazado (levando em consideração
a equipe que menos sofreu gols) e para equipe mais disciplinada (com menor número de
cartões amarelos e vermelhos recebidos).
Parágrafo Primeiro: Será concedida uma placa para a equipe organizadora do SINDUSCONGO.
Parágrafo Segundo: Utilizaremos como critério para se apurar o goleiro menos vazado e a
equipe mais disciplinada as equipes finalistas desta competição.
Parágrafo Terceiro: Haverá premiação para Atleta Valores do Esporte.

XII – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
ART. 35º- Conforme acordo entre as unidades participantes cada equipe deverá levar uma bola
de futebol society para realização das partidas.
ART. 36º- A Coordenação do SINDUSCON-GO fica responsável pela organização do evento
de Encerramento do Torneio.
ART. 37º- Os casos omissos neste regulamento deverão ser encaminhados a Comissão
Organizadora e Disciplinar para as providências cabíveis.
Parágrafo Primeiro: Em relação às regras da modalidade, o que não consta neste
regulamento será observado no Livro de Regras da Federação Goiana de Futebol
Society – versão atual.
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ART. 38º - O acesso ao clube para torcedores apenas será concedida mediante a
apresentação do convite ou a carteira de sócio do SESI que poderá ser adquirida junto à
secretaria do SESI - Clube Antônio Ferreira Pacheco. Os familiares (esposa e filhos)
poderão ter acesso ao clube, gratuitamente, desde que entre junto com o atleta
devidamente inscrito no campeonato, cujo nome estará relacionado na lista junto à
portaria do clube.
Parágrafo Único: O acesso ao Clube Antônio Ferreira Pacheco, nos dias dos Jogos da
Construção 2014, será permitida a partir das 13h aos sábados e aos domingos, a partir
das 8h. Caso tenham o interesse de ter acesso antes deste horário, adquirir o convite na
secretaria do clube. Em caso de ser convidado, adquirir convite na secretaria do clube
sendo o valor único de R$ 5,00 (Cinco Reais) por pessoa.
ART. 39º - As equipes deverão se atentar para o Boletim dos Jogos da Construção 2014, pois
todas as informações dele são validadas neste regulamento.

Goiânia, 02 de junho de 2014.

