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PROGRAMA CUIDE-SE + 
 

O Cuide-se + é um programa do SESI que busca levar qualidade de vida para o trabalhador da 

indústria paranaense por meio da prevenção e da educação. O Programa tem como foco contribuir 

para a redução da incidência de acidentes, das ocorrências de situação de risco, dos índices de 

absenteísmo e licenças por doenças na empresa, a partir da educação para a valorização da vida. 

Sendo que os serviços ofertados por meio da utilização de ferramentas específicas, são capazes de 

atender às necessidades das indústrias, em relação aos seus processos de tomada de decisão, 

identificando possibilidades para a resolução de seus gargalos e reduzindo custos com a saúde do 

trabalhador. 

 

 

 

  



 

CALENDÁRIO JOGOS DO SESI 2019 
 

 DATA FASE  LOCAL 

Março à Dezembro Vivências Esportivas Em todo estado 

Março à Agosto Fase Municipal 
Em todo estado 

*exceto Curitiba e RMC 

Março à 15 de 
Setembro 

Fase Municipal  Curitiba e RMC 

14  de Setembro Seletivas Regionais 

Arapongas 
Cascavel 

Francisco Beltrão 

Maringá 

Ponta Grossa/Carambeí 

18 de Setembro à 18 
de Outubro 

Período de Inscrição Fase 
Estadual Carambeí 

Em todo estado 

21 a 25 de Outubro 
Período de convites para 

preenchimento de vagas em 
aberto para o Estadual Carambeí 

Em todo o estado 

18 de Setembro à 31 
de Outubro 

Período de Inscrição Fase 
Estadual Curitiba 

Em todo estado 

05 e 06 de Novembro 
Congresso Técnico Fase Estadual 

Carambeí 
Em todo estado 

À Definir 
Congresso Técnico Fase Estadual 

Curitiba 
Em todo o estado 

14 a 17 de Novembro 
Fase Estadual Carambeí (Demais 

Modalidades) 
Ponta Grossa / Carambeí 

À Definir 
Fase Estadual – Atletismo, Tênis 
de Campo, Natação e Vôlei de 

Praia 
Curitiba / Boqueirão 

 
Obs.: Esse calendário pode sofrer alterações. 
 



 

MODALIDADES E RESPECTIVAS FASE DE REALIZAÇÃO 
 

MODALIDADES Municipal Estadual 

Atletismo Feminino  X 

Atletismo Masculino  X 

Basquetebol*  X 

Bocha Trio*  X 

Bola 8 X X 

Bolão Feminino*  X 

Bolão Masculino*  X 

Dominó* X X 

Futebol X X 

Futebol Sete Livre X X 

Futebol Sete Máster X X 

Futsal Feminino* X X 

Futsal Masculino X X 

Natação Feminino  X 

Natação Masculino  X 

Tênis de Campo 
Feminino 

 X 

Tênis de Campo 
Masculino 

 X 

Tênis de Mesa 
Feminino 

X X 

Tênis de Mesa 
Masculino 

X X 

Truco X X 

Vôlei de Praia 
Feminino 

X X 

Vôlei de Praia 
Masculino 

X X 

Voleibol Feminino*  X 

Voleibol Masculino*  X 

Xadrez* X X 

 Algumas modalidades podem não ser realizadas em algumas cidades na Fase municipal devido à baixa demanda. 

 *Estas modalidades independentemente da sua realização ou não na Fase Municipal, os atletas/equipes podem 
participar da Fase Estadual sem passar pelas Fases Eliminatórias. 



 

JOGOS DO SESI 
 

Os Jogos do SESI são promovido pela Área de Segurança e Saúde para Indústria sendo executado pela as 

equipes de todos as unidades do SESI em Promoção da Saúde no Programa CUIDE SE + Eixo Estímulo a 

Atividades Físicas. 

Os Jogos do SESI Paraná têm por finalidade desenvolver e incorporar hábitos saudáveis por intermédio da 

prática de exercícios físicos, com vistas à promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida dos 

trabalhadores, estimulando os a adoção de estilo de Vida Saudável. Consequentemente contribuindo para a 

competitividade das indústrias Paranaense. 

 

ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO 
 

Os Jogos do SESI são realizados como forma de oferecer a prática de atividade física com vistas na 

melhoria da Promoção da saúde do trabalhador.  

 

 

1. JOGOS DO SESI - VIVÊNCIAS ESPORTIVAS 

São atividades ofertadas durante o ano paralelamente ao calendário oficial dos Jogos do SESI, as empresas 

participantes ou que já participaram dos Jogos do SESI que estejam envolvidas ao meio, ou a empresas que 

pretendam estimular os seus trabalhadores a prática de atividade física. Ofertando a oportunidades a todos 

As ações têm início com amistosos, 

torneios internos e outras vivências 

esportivas nas empresas durante o ano 

todo, para em seguida, realizar as fases 

nos Municípios e no Estado. 

 

 



 

a prática esportiva diversificada fundamentada na participação e na adoção de estilo de vida mais saudável 

sem a conotação de seletividade e desempenho, através de adaptações as regras ou menos rigidez. 

2. JOGOS DO SESI – FASE MUNICIPAL 

Realizada de Março a Agosto em 36 cidades do Estado abrangendo cerca de 550 empresas e 8.000 

trabalhadores/atletas, disponibilizando as seguintes modalidades: Basquetebol, Bocha trio, Bola 8 (Dupla), 

Bolão Feminino e Masculino, Dominó, Futebol de Campo, Futebol Sete Livre e Máster, Futsal Feminino e 

Masculino, Tênis de Mesa Feminino e Masculino, Truco, Voleibol Feminino e Masculino, Vôlei de Praia 

Feminino e Masculino e Xadrez. Classificando os campeões nas modalidades Futebol de Campo, Futebol Sete 

Livre e Máster, Futsal Masculino, para a Seletiva Regional. 

3. JOGOS DO SESI - SELETIVA REGIONAL 

No dia 14 de Setembro os campeões municipais das modalidades Futebol de Campo, Futebol Sete Livre e 

Máster, Futsal Masculino participaram da Seletiva Regional as equipes/atletas classificados na Fase 

Municipal serão divididas em 5 regionais.  

4. JOGOS DO SESI – FASE ESTADUAL 

Acontece nos meses de Novembro e Dezembro, sendo dividida da seguinte forma: 

 À definir: Fase Estadual Curitiba modalidades: Atletismo Feminino e Masculino, Tênis de Campo 

Masculino e Feminino e Natação Feminino e Masculino. 

Modalidade não ofertada na fase municipal, não há necessidade de obter classificação anterior. Para a 

participação as equipes e atletas devem realizar a inscrição diretamente na unidade de abrangência, 

respeitando o limite de equipes e atletas por empresa em cada modalidade dispostos neste regulamento. 

 À definir: Fase Estadual Curitiba modalidade: Vôlei de Praia Feminino e Masculino.  

Modalidade ofertada na fase municipal, sendo composta pelos classificados da fase municipal, respeitando 

o limite de equipes e atletas dispostos neste regulamento. 

 



 

 Novembro: Fase Estadual Carambeí modalidades: Basquetebol, Bocha trio, Bola 8, Bolão Feminino e 

Masculino, Dominó, Futebol, Futebol Sete Livre e Máster, Futsal Feminino e Masculino, Tênis de Mesa 

Feminino e Masculino, Voleibol Feminino e Masculino e Xadrez 

Acontece em novembro com a participação dos classificados da Fase Municipal das modalidades Bola 8 

(Dupla), Tênis de Mesa, Truco, bem como os campeões da Seletiva Regional nas modalidades Futebol de 

Campo, Futebol Sete Livre e Máster, Futsal Masculino. 

Demais modalidades Basquetebol, Bocha trio, Bolão Feminino e Masculino, Dominó, Futsal Feminino, 

Voleibol Feminino e Masculino e Xadrez, podem ser ofertadas na Fase Municipal (conforme demanda local), 

mas para a participação na Fase Estadual não há necessidade de obter classificação anterior. Para a 

participação as equipes e atletas devem realizar a inscrição diretamente na unidade de abrangência, 

respeitando o limite de equipes e atletas por empresa em cada modalidade dispostos neste regulamento. 

 

COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS E SISTEMA DE DISPUTA – FASE ESTADUAL 

Os sistemas de disputa apresentados abaixo, serão obrigatoriamente utilizados na Fase Estadual 

dos Jogos do Sesi Paraná. 

1. Futebol de Campo 

Composição dos Grupos 

 6 equipes: 5 campeões das Seletivas Regionais e 1 campeão da Fase Municipal/Regional Curitiba e 
Região Metropolitana. 

o Caso alguma equipe classificada para a Fase Estadual não confirmar sua presença (dentro do 
prazo), será utilizado o critério de convite segundo regulamento - Artigo 22, parágrafos 6º, 
7º e 8º. 

 Serão formados dois grupos de 03 equipes 

 Campeão e vice da edição anterior serão cabeça de chave, caso se classifiquem para a Fase Estadual 
do ano subsequente.  

 Sorteio dos demais para composição dos grupos 
Sistema de Disputa 

 Rodizio simples dentro do grupo, classificando-se apenas o campeão de cada grupo para a jogo final. 

 Perdedor do jogo 01 deverá jogar o jogo 02 

Obs.: Caso não feche as 06 equipes dentro do prazo será realizado eliminatória dupla grupo único. 

 



 

2. Futebol Sete Livre e Master, Futsal Masculino  

Composição dos Grupos 

 6 equipes: 5 campeões das Seletivas Regionais e 1 campeão da Fase Municipal/Regional Curitiba e 
Região Metropolitana. 

o Caso alguma equipe classificada para a Fase Estadual não confirmar sua presença (dentro do 
prazo), será utilizado o critério de convite segundo regulamento - Artigo 22, parágrafos 6º, 
7º e 8º. 

 Serão formados dois grupos de 03 equipes 

 Campeão e vice da edição anterior serão cabeça de chave, caso se classifiquem para a Fase Estadual 
do ano subsequente.  

 Sorteio dos demais para composição dos grupos 
 

Sistema de Disputa 

 Rodizio simples dentro do grupo, classificando-se primeiro e segundo colocados para cruzamento 
olímpico (semifinal e final) 

 Perdedor do jogo 01 deverá jogar o jogo 02 

Obs.: Caso não feche as 06 equipes dentro do prazo será realizado eliminatória dupla grupo único. 

3. Basquetebol, Voleibol Masculino e Feminino, Futsal Feminino, Tênis de Campo e Vôlei de 

Praia Masculino e Feminino. 

Nestas modalidades os sistemas de disputas serão definidos pelos seguintes critérios: 
 

 Até 5 equipes inscritas: Grupo único com sistema de disputa eliminatória dupla; 

 6 equipes inscritas:  
o Primeira Fase: Serão divididos em dois grupos compostos por 3 equipes, rodizio simples no grupo. 

Classificando-se o 1° e 2 ° colocado de cada grupo.  
o Segunda Fase: Cruzamento Olímpico com semifinais e final. 
o Nos Grupos de 03 equipes: Perdedor do jogo 01 deverá jogar o jogo 02 

 7 equipes inscritas: Grupo único com sistema de disputa eliminatória dupla; 

 8 equipes inscritas:  
o Primeira Fase: Serão divididos em dois grupos compostos por 4 equipes, rodizio simples no 

grupo. Classificando-se o 1° e 2 ° colocado de cada grupo. 
o Segunda Fase: Cruzamento Olímpico com semifinais e final. 

 9 equipes inscritas: Grupo único com sistema de disputa eliminatória dupla; 

 10 equipes inscritas:  
o Primeira Fase: Serão divididos em dois grupos de 5 equipes, sistema de disputa eliminatória 

dupla. Classificando os campeões da chave dos vencedores e da chave dos perdedores (Não 
há necessidade de disputa da final na Chave). 

o Segunda Fase: Cruzamento Olímpico com semifinais e final. 

 11 equipes: 
o Primeira Fase: Serão divididos em um grupo de 5 e outro de 6 equipes, sistema de disputa 

eliminatória dupla. Classificando os campeões da chave dos vencedores e da chave dos 
perdedores (Não há necessidade de disputa da final na Chave). 



 

o Segunda Fase: Cruzamento Olímpico com semifinais e final. 

 12 equipes inscritas:  
o Primeira Fase: Serão divididos em quatro grupos compostos por 3 equipes, rodizio simples 

no grupo. Classificando-se os 1° colocados de cada grupo.  
o Segunda Fase: Cruzamento Olímpico com semifinais e final. 
o Nos Grupos de 03 equipes: Perdedor do jogo 01 deverá jogar o jogo 02 

A partir de 13 inscritos o sistema de disputa será determinado pela Coordenação Geral dos Jogos do SESI 
Paraná, e posteriormente apresentado em Congresso Técnico. 

4. Atletismo, natação 

 Conforme normas da federação (ver regulamento) 

5. Bolão 

 2 passadas 

6. Xadrez 

 Suíço (igual ou superior a 09 participantes)  

 Schuring (menor que 09 participantes) 

7. Tênis de mesa, truco, bola 8, dominó, bocha trio 

Primeira fase 

 Até 7 equipes, grupo único eliminatória dupla 

 8 ou mais equipes: 
o Primeira Fase: as equipes/atletas serão divididas em grupos de eliminatória dupla (número 

de grupos deverá ser suficiente para a composição da segunda fase), classificando os 
campeões da chave dos vencedores e da chave dos perdedores (Não há necessidade de 
disputa da final na Chave).  

o Segunda Fase: Cruzamento olímpico 
 Quando tivermos 13 ou 15 equipes/atletas inscritas, neste caso será divisão em grupos rodizio 

simples, conforme abaixo: 
o 13 equipes/atletas: 3 grupos de 3 equipes/atletas e 1 grupo 4 de equipes/atletas 
o 15 equipes/atletas: 3 grupos de 4 equipes/atletas e 1 grupo de 3 equipes/atletas 
o Classifica-se o primeiro e segundo colocados de cada grupo para cruzamento olímpico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FUNCIONAMENTO DA FASE SELETIVA 
 

PERÍO DO DE  REAL IZ AÇ ÃO DA  COMPETI ÇÃO  

14 de Setembro de 2019 

 

 

- A competição será desenvolvida no sábado, durante todo o dia, havendo a possibilidade de 

coincidência de datas e horários de realização das partidas de diversas modalidades; 

- Os locais e horários das partidas serão informados no Congresso Técnico. 

- Todas as informações (classificações, punições, e etc.), referentes ao evento serão emitidas através 

de Boletins e Notas Oficiais, que serão enviadas aos participantes via e-mail e afixados em mural na 

Coordenação Geral do evento. 

 

INSCRIÇÕES  
 

Segue no quadro abaixo o prazo final para ser efetuada a inscrição da empresa: 

A empresa deverá realizar a sua inscrição no Portal Jogos do SESI no endereço: 

jogosdosesi.fiepr.org.br 

 

Serão solicitados os seguintes documentos dos atletas para realizar a inscrição 

 Extrato de fundo de Garantia com os depósitos efetuados dos últimos 03 meses; 

 Para a Fase Municipal - Atestado médico para a prática da Atividade Física (Não será aceito o 

ASO – Atestado de Saúde Ocupacional); 

 Contrato Social da Empresa quando o atleta for o empregador. 
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ÚLTIM A DAT A PAR A I NSC RIÇ ÃO DE  EMP RESA PAR A A FASE  SELE TI V A  

 

30 de Agosto de 2019 

 

 

Será realizado a confecção de proposta comercial e contrato para formalizar a inscrição. 

A empresa/equipe que desejar inscrever novos atletas, caso a Ficha de Inscrição esteja incompleta, 

ou ainda, substituir outros atletas após ter feito sua inscrição, poderá fazê-lo até o dia 11 de 

Setembro observando os critérios para inscrição e substituição de atletas descritos no Regulamento 

dos Jogos do SESI Paraná. 

Estes processos e requisitos para inscrição e/ou substituição de atletas, citados acima, serão 

respectivamente efetuados no Comitê Organizador, válidos em todo o período de realização do 

evento. 

Lembrando que esta é uma fase seletiva e não há premiação. 

 

CONTATOS DO COMITÊ ORGANIZADOR 
 

SESI - Serviço Social da Indústria - Unidade Maringá 

Endereço: Rua Antonio Carniel, 499 

Fone: (44)3218-5688 

E-mail: rogerio.silva@sistemafiep.org.br 

 

 

 



 

 

ARBITRAGEM 
 

MODALIDADE VALOR OBSERVAÇÃO 

Futebol Sete Livre R$ 250,00 Por equipe/competição 

Futebol Sete Máster R$ 250,00 Por equipe/competição 

Futsal Masculino R$ 250,00 Por equipe/competição 

Obs. Os valores acima representam uma referência, podendo ser alterados até o Congresso Técnico. 

 

 

LOCAIS DE COMPETIÇÃO 

MODALIDADE LOCAL 

Futebol Sete 
SESI – Serviço Social da Indústria – Rua Nassib Haddad, s/n, Zona 

05, Maringá, PR 

Futsal 
SESI – Serviço Social da Indústria – Rua Nassib Haddad, s/n, Zona 

05, Maringá, PR 

OBS: Os locais acima descritos poderão ser alterados de acordo com a necessidade da Coordenação. 

CONGRESSO TÉCNICO 
 

Na ocasião do Congresso Técnico, deverá ser informado: 

- sistema de disputa e consequente sorteio e divisão em grupos; 

- local e horário das partidas; 

- providências técnicas por modalidade. 

No congresso técnico deve comparecer o representante designado pela empresa, sendo 

imprescindível sua participação. O não comparecimento implicará no acatamento às decisões 

tomadas, sem direito a futuras reclamações. 

O congresso técnico, no que se refere à data, local e horário, será desenvolvido de acordo com o 

estipulado no quadro abaixo: 



 

C O N G R E S S O  T É C N I C O  

Data: 04 de Setembro de 2019 

Local:  Auditório do SESI Maringá 

Demais localidades: videoconferência via appear-in 

 

Início: 19h00min 

 

As competições serão realizadas no sábado de manhã, à tarde ou noite.   

Pode ocorrer coincidência de datas e horários de realização das partidas de diversas modalidades; 

- Os Locais e Horários das partidas serão informados no Congresso Técnico. 

- Todas as informações (classificações, punições, e etc.), referentes ao evento serão emitidas através 

de Boletins, Notas Oficiais, que serão enviadas aos participantes via e-mail e através do site 

www.sesipr.org.br/jogosdosesi sendo atualizados semanalmente. 

 
SISTEMA DE DISPUTA 
 

O sistema de disputa adotado nas modalidades poderá ser rodízio ou eliminatório. 

Todos os sistemas de disputa acima mencionados, poderão ainda ser alterados conforme a 

necessidade. 

 
COMISSÃO DE ÉTICA E DISCIPLINA ESPORTIVA  
 

Em conformidade com o Regulamento Geral dos Jogos do SESI Paraná, os integrantes da comissão 

de ética e disciplina esportiva serão designados e convocados de acordo com a necessidade. 

 
 


