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CAMPEONATO SECVGAF 2018 

REGULAMENTO 

DOS OBJETIVOS 
 
 
ART 1º - O Campeonato de futebol do 
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO 
COMERCIO VAREJISTA DE GÊNEROS 
ALIMENTICIO DE FORTALEZA - SECVGAF é 
um evento de origem institucional, assim 
seu objetivo principal é a integração das 
pessoas que atuam em nossa categoria, que 
acreditam no espírito esportivo como forma 
de união entre as mais diversas pessoas, 
independente da religião, raça ou nível 
social. Invoquemos por tanto esta condição 
e que prevaleça acima de tudo a 
confraternização, o respeito à harmonia, e a 
paz, para que nasça um maior espírito de 
amizade em nossa categoria.   

 
I. PARTIPANTES 

 
Poderão participar da competição os 
trabalhadores no comércio varejista de 
gêneros alimentícios de Fortaleza, ou seja, 
trabalhadores em supermercados, 
mercearias, e mercadinhos e minimercado. 

 
1.1 O trabalhador deve ser associado ao 
SECVGAF e possuir tempo mínimo de três 
meses de empresa.  

 
1.2 Idade mínima: Atletas nascidos em 
2001/2002, 16 e 17 anos. 
  
III - DAS EQUIPES 
 
 
ART 2º - O campeonato terá início dia 1º de 
agosto 2018 e fim em 11 novembro de 
2018. A composição de cada equipe será de 
no mínimo 14 atletas. 
 
ART 3º - A inscrição de atletas obedecerá 
aos seguintes critérios: 
 
1. Todas as equipes devem entregar a xerox 

da carteira de trabalho das páginas de 
identificação, qualificação civil e contrato de 
trabalho no ato da inscrição da equipe. 
O atleta só poderá participar do campeonato 
se estiver devidamente sindicalizado, sendo 
obrigatório que seu nome conste na ficha de 
inscrição e o mesmo deve apresentar a 
carteirinha SECVGAF atualizada (dentro do 
prazo de validade) antes das partidas.  
Os trabalhadores que estiverem jogando e 
forem demitidos após o início e durante o 
campeonato ou que assinarem o aviso 
prévio, só poderá continuar jogando no 
campeonato na competência da data de 
afastamento da empresa.  
 
2. Os trabalhadores que participaram do 
campeonato em 2017 e que cancelaram a 
sindicalização não poderão jogar no 
campeonato de 2018. Caso algum atleta 
venha a participar de um jogo estando de 
aviso prévio na empresa, ou sendo 
demitido, sem a realização do procedimento 
do item(1) anterior, a equipe que utilizou o 
atleta durante o jogo, será punida com a 
perca dos pontos da partida em disputa 
independente do resultado do jogo.  
 
3. As inscrições e filiações ao sindicato 
poderão ser realizadas do dia 1º de junho 
até o dia 20 de julho de 2018.  Não haverá 
limite para inscrições, o atleta terá 
condições de jogo desde que esteja 
sindicalizado e seu nome esteja na ficha 
oficial de sua equipe.  
 
4. O atleta que jogar por uma equipe, não 
poderá jogar por outra equipe no mesmo 
campeonato, sob pena de ser eliminado da 
competição e a equipe que cometeu esta 
irregularidade ser punida com a perca dos 
pontos da partida em disputa.  
 
5. Caso algum atleta que venha a participar 
de uma partida não tenha vinculo nenhum 
com a empresa na qual está inscrito ou que 
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seja lotado em CNPJ de outro munícipio o 
atleta será ELIMINADO, e os pontos da 
partida em disputa irão para a equipe 
adversária.  Será aplicada a mesma punição 
caso alguma equipe utilize atletas que deu 
baixa na sindicalização após o fim do 
campeonato de 2017. 
 
6. A inscrição e participação do campeonato 
serão gratuitas. 
 
7. Durante o campeonato poderá ser 
permitido a substituição de atletas por 
demissão ou contusão, mediante 
apresentação de Atestado Médico. 
 
8. Os responsáveis pelos times terão do dia 
1º de agosto ao dia 30 de agosto de 2018 
para inserir novos atletas sindicalizados em 
suas equipes, com a apresentação das 
documentações. O atleta inscrito neste 
período só poderá participar de alguma 
partida após 48 h de sua inscrição. 
 
PARAGRAFO ÚNICO – O Setor de 
Contribuições Sindicais do SECVGAF ficará 
encarregado de receber as inscrições dos 
atletas e poderá posteriormente exigir novas 
comprovações sobre a legalidade do atleta 
caso surjam dúvidas. 
 
 
IV - DA REPRESENTAÇÃO 
 
[..] 
 
V - DOS JOGOS 
 
 
ART 6º - Os jogos serão disputados na 
Arena Fut7 Society, localizado na Av. 
Maestro Lisboa, 3291 - Lagoa Redonda, 
Fortaleza – CE. 
 

PARAGRAFO ÚNICO - Somente o SECVGAF 
poderá marcar jogos em outros locais 
diferentes da tabela ou adiar desde que o 
mesmo ache necessário para o bom 
andamento da competição e comunique as 
equipes participantes e envolvidas na 
rodada em questão no prazo mínimo de 72 
horas antes do início da partida. 
 
VI- DA FORMA DE DISPUTA 
 
 
ART 7º - A reunião técnica será realizada dia 
24/07/2017 (terça-feira) às 19:00 hs 
(dezenove horas) na sede do SECVGAF 
localizado à rua Jaime Benévolo, 1040 – 
José Bonifácio. Na ocasião será realizado o 
sorteio dos grupos, forma de disputa e 
outros assuntos pertinentes. 
 
[...] 
 
VII - DA PREMIAÇÃO 
 
 
ART 12º - Ao final da competição será 
conferida a seguinte premiação: 
 
•CAMPEÃO – Troféu, Medalhas e R$ 
600,00;      
                                                         
•VICE-CAMPEÃO – Troféu, Medalhas e R$ 
300,00;  
                                                       
•ARTILHEIRO – Troféu e brindes; 
 
• MELHOR GOLEIRO – Troféu e brindes; 

 
• SELEÇÃO DO CAMPEONATO – Camisa e 

chuteiras – 8 atletas. 
 
  

 
 


