
PAUTA DA REUNIÃO DE LÍDERES – 45o JOGOS INTERNOS 
PESTALOZZI – 2018 

 
1. Camiseta: 
a) preço oficial: R$ 14,00  com o nome do atleta; 
b) numeração de 1 a 19, porém pode haver somente 02 números 

iguais, um para o masculino e um para o feminino; 
c) sorteio das cores por equipe; 
d) as camisetas serão confeccionadas na FILARE, localizada à Rua 

Couto Magalhães, nº 1145 B. Consolação, Telefone: 3722-2449. 
Falar com Valmir ou Tânia de segunda a sexta, das 07h às 12h e 
das 13h às 17h;  

e) preencher a relação de camisetas e entregar na confecção com 
os logotipos dos patrocinadores. O (a) líder deverá buscar as 
camisetas na confecção e pagá-las na retirada. 

f) as relações deverão ser encaminhadas à confecção até 15 de 
junho de 2018. Passar antes a listagem para aprovação com a 
Kátia. Não poderá ter apelidos. 

2. Leitura e explicação do regulamento e calendário. 
3. Congresso Técnico (16/05/2018 – 7h no CECAP). 
4. Explicação da ficha por modalidade e inscrição dos atletas. As 

mesmas deverão ser enviadas para Kátia por email. 
5. Para a Abertura: cada sala deverá escolher um professor para 

acompanhá-la no desfile. Os líderes deverão providenciar uma 
camiseta para eles. 

6. Funções do (a) líder: 
a) formar as equipes evitando favorecimentos, selecionar os 

melhores atletas em cada modalidade, dando oportunidade a 
todos; 

b) o atleta inscrito deverá comparecer no horário do jogo para o qual 
foi escalado. Para maiores esclarecimentos, ler o Regulamento. 

c) a classe ou equipe deverá ajudar o (a) líder a conseguir o 
patrocínio das camisetas, mas cabe ao (a) líder o preenchimento 
correto das relações, em letra de fôrma ou digitada, para evitar 
mal entendidos. Qualquer dúvida procurar a Kátia ou o(a) 
professor(a) de Educação Física. 

7. Outros esclarecimentos. 
8. Cada patrocinador deverá patrocinar no mínimo 10 camisetas. 
9. Cada equipe deverá ter no máximo 2 patrocinadores. 
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