
 

 

 

 

21ª COPA GREMETAL DE FUTSAL 2022 

Troféu: João Paulo e Edson Callegares (In Memorian) 

Regulamento 

CAPÍTULO I – DA FINALIDADE 
 

Art. 1º - A 21° COPA GREMETAL DE FUTSAL tem por finalidade incrementar e massificar a 
prática dofutsal, procurando revelar novos talentos para a modalidade e principalmente fazer com 
que o Esporte um Ciclo de Amizade e seja usado como um antídoto contra as drogas e 

violência. 
 

CAPÍTULO II – DO PERÍODO DE REALIZAÇÃO 
Art. 2º - A 21° COPA GREMETAL DE FUTSAL será realizada no período de agosto a dezembro, no 
Ginásiode Esportes do Gremetal, sito a Rua Paraná nº 156, Telefone e Whatsapp 3221-3281 . 

 
CAPÍTULO III – DA ORGANIZAÇÃO 

Art. 3º - A organização da competição estará a cargo do Gremetal e a realização no Ginásio de 
Esporte do Gremetal. Site: www.metalurgicosbs.org.br/gremetal clicar link G.R. Gremetal e 
www.gremetal.com.br, email: gremiogremetal@gmail.com.br, todos impressos de formulários de 

Inscrição de Atletas e Comissão Técnica, taxas de inscrição, taxa de arbitragem, formulário de 
inscrição do Clube, estão a disposição nos Sites. 

 
CAPÍTULO IV – DA PARTICIPAÇÃO 
Art. 4º - A participação do atleta será de inteira responsabilidade de quem o inscreveu, ficando 

a organização isenta de qualquer responsabilidade por acidentes ocorridos antes durante ou 
depois das partidas. 

Art. 5º - A equipe deverá se apresentar para a partida devidamente uniformizada e de posse de 
uma bola oficial de jogo conforme as Categorias. 
Art. 6º - A competição é destinada as equipes representantes de entidades (clubes, escolas, 

grêmios, ONG e associações) da Região Metropolitana da Baixada Santista, divididas em doze 
categorias e chaves: 

 
 



 

 

  Masculino 

SUB 04 04 ANOS NASCIDOS EM 2018 

SUB 05 05 ANOS NASCIDOS EM 2017 

SUB 06 06 ANOS NASCIDOS EM 2016 

SUB 07 07 ANOS NASCIDOS EM 2015 

SUB 08 08 ANOS NASCIDOS EM 2014 

SUB 09 09 ANOS NASCIDOS EM 2013 

SUB 10 10 ANOS NASCIDOS EM 2012 

SUB 11 11 ANOS NASCIDOS EM 2011 

SUB 12 12 ANOS NASCIDOS EM 2010 

SUB 13 13 ANOS NASCIDOS EM 2009 

SUB 14 14 ANOS NASCIDOS EM 2008 

SUB 15 15 ANOS NASCIDOS EM 2007 

SUB 16 16 ANOS NASCIDOS EM 2006 

SUB 17 17 ANOS NASCIDOS EM 2005 

 
  Feminino 

SUB 15 15 ANOS NASCIDAS EM 2007 

SUB 17 17 ANOS NASCIDOS EM 2005 

SUB 19 19 ANOS NASCIDOS EM 2003 

 
 
 

Forma de Disputa 
 

Primeira Fase: CLASSIFICAÇÃO 
Bronze 
Na primeira fase as equipes em suas respectivas categorias, jogarão entre si em turno único e classificar-se-ão 
direto para a Terceira Fase as 04 primeiras colocadas. 
Prata 
Sub 05 e Sub 09 - Na primeira fase as equipes em suas respectivas categorias, jogarão entre si em turno único 
e classificar-se-ão direto para a Terceira Fase as 04 primeiras colocadas. 
Sub 06, Sub 10, Sub 16 e Sub 17 - Na primeira fase as equipes jogarão entre si em turno único e dentro de suas 
respectivas chaves, e classificar-se-ão para a Segunda Fase as 04 primeiras colocadas de cada chave. 
Sub 07 - Na primeira fase as equipes jogarão entre si em turno e returno e classificar-se-ão direto para a Quarta 
Fase as 02 primeiras colocadas. 
Sub 08 - Na primeira fase as equipes jogarão entre si em turno único e dentro de suas respectivas chaves, e 
classificar-se-ão para a Terceira Fase as 02 primeiras colocadas de cada chave. 
Sub 11 e Sub 12 - Na primeira fase as equipes jogarão entre si em turno único e dentro de suas respectivas 
chaves, e classificar-se-ão para a Segunda Fase os primeiros e segundos colocados de cada Chave, mais o 
Terceiro Colocado do Grupo C e o Melhor Terceiro Colocado entre as Chaves A e B. 
Sub 13 - Na primeira fase as equipes jogarão entre si em turno único e dentro de suas respectivas chaves, e 
classificar-se-ão para a Segunda Fase os primeiros e segundos colocados de cada Chave, mais os 2 Melhores 
Terceiros Colocados entre as Chaves A, B e C. 
Sub 14 e Sub 15 - Na primeira fase as equipes jogarão entre si em turno único e dentro de suas respectivas 
chaves, e classificar-se-ão para a Segunda Fase os primeiros e segundos colocados de cada Chave, mais os 3º 
Colocados das Chaves A e B. 
 
Segunda Fase: QUARTAS DE FINAL 
Prata 
Nesta Segunda Fase as equipes classificadas da fase anterior em suas respectivas categorias dentro de suas 
respectivas chaves, conforme abaixo e se as equipes melhores classificadas na Primeira Fase vencerem ou 



 

 

empatarem no tempo normal do jogo estarão classificados para a Terceira Fase (Semifinais), porém, se 
perderem, a equipe vencedora estará classificada para a Terceira Fase (Semifinais) 
 

Sub 06, Sub 10, Sub 16 e Sub 17 

CHAVE “D” - 1º COLOCADO DA CHAVE A X 4º COLOCADO DA CHAVE B 

CHAVE “E” - 1º COLOCADO DA CHAVE B X 4º COLOCADO DA CHAVE A 

CHAVE “F” - 2º COLOCADO DA CHAVE A X 3º COLOCADO DA CHAVE B 

CHAVE “G” - 2º COLOCADO DA CHAVE B X 3º COLOCADO DA CHAVE A 

 
Sub 11 e Sub 12 

CHAVE “D” - 1º COLOCADO DA CHAVE A X MELHOR 3º COLOCADO DA B/C 

CHAVE “E” - 1º COLOCADO DA CHAVE B X 2º COLOCADO DA CHAVE A 

CHAVE “F” - 1º COLOCADO DA CHAVE C X 3º COLOCADO DA CHAVE A 

CHAVE “G” - 2º COLOCADO DA CHAVE C X 2º COLOCADO DA CHAVE B 

 
Sub 13 

CHAVE “D” - 1º COLOCADO DA CHAVE A X 2º MELHOR 3º COLOCADO 

CHAVE “E” - 1º COLOCADO DA CHAVE B X 2º COLOCADO DA CHAVE A 

CHAVE “F” - 1º COLOCADO DA CHAVE C X 1º MELHOR 3º COLOCADO 

CHAVE “G” - 2º COLOCADO DA CHAVE C X 2º COLOCADO DA CHAVE B 

 
Sub 14 e Sub 15 

CHAVE “D” - 1º COLOCADO DA CHAVE A X 3º COLOCADO DA CHAVE B 

CHAVE “E” - 1º COLOCADO DA CHAVE B X 2º COLOCADO DA CHAVE A 

CHAVE “F” - 2º COLOCADO DA CHAVE A X 3º COLOCADO DA CHAVE A 

CHAVE “G” - 2º COLOCADO DA CHAVE B X 2º COLOCADO DA CHAVE B 

 
Terceira Fase: SEMIFINAIS 
Nesta Terceira Fase, as equipes classificadas da fase anterior em suas respectivas categorias, formarão as 
Chaves “H e “I” conforme abaixo, jogarão uma única partida e a equipe que vencer no tempo normal desse jogo 
estará classificada para a disputa da Quarta Fase (Final Ouro), porém, se houver empate no tempo normal do 
jogo, a equipe classificada será determinada através de cobrança de 03 penalidades máximas de acordo com as 
Regras Oficiais da modalidade. 
 

Bronze - Todas 
Prata – Sub 05 e Sub 09 

CHAVE “H” - 1º COLOCADO   X 4º COLOCADO 

CHAVE “I” - 2º COLOCADO   X 3º COLOCADO 

Prata – Sub 06, Sub 10, Sub 11, Sub 12, Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16 e Sub 17 

CHAVE “H” - VENC. DA CHAVE “D”  X VENC. DA CHAVE “G” 

CHAVE “I” - VENC. DA CHAVE “E”  X VENC. DA CHAVE “F” 

Prata – Sub 08 

CHAVE “H” - 1º COLOCADO DA CHAVE A X 2º COLOCADO DA CHAVE B 

CHAVE “I” - 1º COLOCADO DA CHAVE B X 2º COLOCADO DA CHAVE A 

Quarta Fase: FINAIS 
Nesta Quarta Fase, as equipes classificadas das fases anteriores nas suas respectivas categorias, formarão a 
Chave “J”, conforme abaixo e jogarão em uma única partida a decisão do título. Nesta fase não haverá vantagem 



 

 

para nenhuma equipe e sagrar-se-á CAMPEÃ a que vencer a partida após seu tempo normal e a outra Vice. No 
caso de haver empate no tempo normal do jogo, a equipe Campeã será determinada através de cobrança de 
03 penalidades máximas de acordo com as Regras Oficiais da modalidade. 

 
Sub 07 

CHAVE “J” - 1º COLOCADO   X 2º COLOCADO 

Todas as demais exceto Sub 07 

CHAVE “J” - VENCEDOR DA CHAVE H X VENCEDOR DA CHAVE I 

 
Normas de observações do Regulamento: 

 
Os atletas das categorias Série Bronze, não  poderão participar da Série Prata. 

 
OBS1: Os atletas de uma categoria poderão jogar na categoria na mesma série imediatamente 
acima, desde que constem da ficha de inscrição das duas categorias, inclusive no mesmo dia. 

EX: Atleta Sub 10 poderá jogar no Sub 11 na mesma serie desde que cumpra o enunciado na 
observação 1 acima. 

 
OBS 2: Será permitido a participação de duas atletas femininas, desde que as mesmas estejam 
inscritas no Ficha de inscrição da categoria. 

 
OBS 3: Os atletas Federados na Federação Paulista de Futebol de Salão do Litoral Paulista em 

2022, não poderão disputar a Série Prata. 
 
OBS 4 : O Campeonato Série Bronze é para Atletas que não disputam os campeonatos 

da LRFSLP Série Prata. 
 

Artº 7 - A documentação exigida para as partidas será um destes documentos: RG (Documento 
de Identidade), Passaporte , (certidão somente para as categorias Sub 04 à Sub 07 
acompanhado do RG Original do Pai ou Mãe para conferencia da Ficha de inscrição na mesma 

(Todos os documentos deverão ser Originais ou Xerox Colorida). 
 

Obs: 
1 - Protocolo do RG com foto será válido até 30 dias após à emissão do mesmo desde que seja 
apresentado junto com o RG ORIGINAL do Pai ou Mãe. 

 
2 – Caso no dia da partida, o atleta esqueça-se de trazer o RG, poderá participar da partida 

somente se tiver Xerox de seu RG colorida anexada na Ficha de Inscrição da equipe e mediante o 
pagamento de uma taxa de R$ 10,00 (dez reais) na secretaria do Gremetal antes do inicio da 
partida. 

 
Artº 8 - No banco de reservas só poderão permanecer 2 (dois) integrantes da comissão técnica 

Devidamente trajados e documentados, sendo permitido o uso de bermudas desde que a mesma 
tenha o símbolo/escudo da equipe. 
OBS: NÃO SERÁ PERMITIDO NENHUMA PESSOA (INTEGRANTE DA EQUIPE OU NÃO) 

ATRÁS DOS BANCOS DE RESERVAS. 
 

 
CAPÍTULO V – DAS INSCRIÇÕES 

Art. 9º - As inscrições das equipes na competição poderão ser feitas no ginásio do Gremetal, até 
o dia 18 de julho às 19 hs. 
 



 

 

Art. 10º - Cada equipe poderá inscrever 12 atletas em cada categoria na Série Prata e Bronze. 

Parágrafo único: Os atletas disputantes da Série Bronze, deverão fazer uma avaliação 
OBRIGATÓRIA no dia 30/07/2022. O atleta que não comparecer, NÃO PODERÁ jogar a Série 

Bronze, QUALQUER QUE SEJA O MOTIVO ALEGADO. 
 
OBS: As inscrições dos atletas vão até o término da 1° fase, não podendo substituir atleta 

por QUALQUER QUE SEJA O MOTIVO ALEGADO, somente acrescentar, até completar o número 
limite de 12 atletas. 

 
Art. 11º - As inscrições serão efetuadas mediante pagamento de taxa única de inscrição no 
valor de R$ 140,00 (uma categoria), R$ 130,00 (duas categorias), R$120,00 (três categorias) 

e R$ 110,00 (quatro categorias), R$ 100,00 (cinco categorias ou mais) e modelo das fichas 
estão nos Sites www.metalurgicosbs.org.br/gremetal e www.gremetal.com.br, comparecer na 

secretaria para pegar os impressos, preencher e deverá ser entregue devidamente preenchida até 
o dia 18 de julho no congresso técnico. 
 

OBS: Só ocorrerão as categorias com 6 ou mais equipes. 
 

Art. 12º - A inscrição das equipes se inicia dia 06/06/2019 e se encerram no dia 
18/07/2019 às 19:00. 
 

Parágrafo Primeiro: Não será permitida alteração na ficha de inscrição, apenas poderá ser 
completada até o final da 1ª fase; 

 
Parágrafo Segundo: A taxa de arbitragem será paga por jogo para cada equipe, e a equipe que 
tiver algum tipo de pendência na arbitragem não poderá participar da partida sem estar quitado 

com o débito em aberto, taxa de arbitragem devera ser paga antes do jogo para o anotador da 
partida. 

 
Taxa de Arbitragem (Por jogo) 

Sub 04 ao Sub 07 R$   55,00 por equipe  

Sub 08 ao Sub 10 R$   60,00 por equipe  

Sub 11 ao Sub 13 R$   65,00 por equipe 

Sub 14 e Sub 15 R$   75,00 por equipe 

Sub 16 e Sub 17 R$   85,00 por equipe 

Sub 15 Feminino R$   75,00 por equipe 

Sub 17 e Sub 19 Feminino R$   85,00 por equipe 

Feminino Livre R$ 100,00 por equipe 

 

CAPÍTULO VI - DAS BOLAS 
 
Art. 13° - As bolas utilizadas nos jogos serão as seguintes: 

 
SUB 05, SUB 06, SUB 07, SUB 08 e SUB 09: MAX 50 ou Similar 

SUB 10 e SUB 11 : MAX 100 ou Similar 
SUB 12, SUB 13 e SUB 14 : MAX 200 ou Similar 
SUB 15, SUB 16, SUB 17 e Femininos MAX 1000 ou 500 ou Similares 

 
CAPÍTULO VII - DAS PENALIDADES 

 
Art.14° - A equipe que aplicar 2 WxO estará automaticamente eliminada do evento, a equipe que 
aplicar 1 WxO, para continuar na competição terá que pagar uma multa no valor de R$100,00 

(cem reais), caso contrário será automaticamente eliminada do torneio, e todos os jogos que a 
mesma tenha realizado, serão considerados nulos,e os jogos que tiver para realizar serão 

http://www.gremetal.com.br/


 

 

cancelados. Além dos pontos da partida, a equipe que aplicar WO, perderá mais 02 (dois) pontos 

na classificação da categoria onde ocorrer o WxO. 
OBS: A equipe que der WxO, deverá além da taxa de R$ 100,00 descrita acima, arcar com o 

valor da taxa de arbitragem da partida de sua equipe. 
 
Art.15º - A equipe que solicitar mudança do jogo após a tabela confeccionada, deverá pegar a 

concordância da equipe adversária, pagando uma taxa de R$ 200,00 (duzentos reais), deverá 
solicitada por escrito e entregue no Gremetal de 2ª a 6ª, entre 09:00 e 22:00, sendo que tal 

solicitação deverá ser feita com antecedência mínima de 07 dias juntamente com a taxa de 
mudança de jogo citada acima, que só será aceita após Averbação da Comissão Organizadora. 
Art.16° - O atleta devidamente identificado na súmula da partida que for punido, com 1 (um) 

cartão vermelho será automaticamente suspenso por uma partida, independente das punições 
que lhe poderão ser impostas pela organização. Os Membros da Comissão técnica (treinador, 

massagista, fisioterapeuta, preparador físico ou representante) que for excluído da partida, deverá 
cumprir também uma partida de suspensão na mesma categoria; 
 

Parágrafo 1: Os cartões amarelos não serão computados cumulativamente gerar suspensão; 
 

Parágrafo 2: Cada equipe é responsável por sua torcida, responsabilizando-se por seus atos, 
sendo punida antes, durante e depois das partidas; Fica terminantemente proibido a utilização 
qualquer tipo de instrumento musical, bandeira com mastro, fogos e sinalizadores, etc. no ginásio. 

 
Nota: A equipe é responsável pelos atletas ou dirigentes que falsificarem qualquer documento 

Original ou Xerox para disputa do campeonato (RG, protocolo do RG, passaporte, certidão de 
nascimento, ficha de inscrição), responderá pelos artigos CBJDD. 
 

CAPÍTULO VIII – DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 

Art. 17º - Caso ocorra empate na classificação na 1ª fase serão utilizados os seguintes critérios: 
1° - Menor número de WxO 
2° - Confronto direto; 

3° - Menor número de gols sofridos; 
4° - Maior número de gols marcados; 

5° - Maior número de vitórias; 
6° - Menor número de derrotas; 

7° -‘’golaverage’’ (divisão dos gols marcados pelos sofridos); 
8° - sorteio 
 

Art. 18º - Na Segunda Fase as equipes classificadas da fase anterior em suas respectivas 
categorias, dentro de suas respectivas chaves e as equipes melhores classificadas na Primeira 

Fase vencerem ou empatarem no tempo normal do jogo estarão classificados para a 3ª Fase 
(Semifinais), porém, se perderem, a equipe vencedora estará classificada para a 3ª Fase 
(Semifinais). 

Na Terceira Fase, as equipes classificadas das fases anteriores em suas respectivas categorias, 
Jogarão uma única partida e a equipe que vencer no tempo normal desse jogo estará classificado 

para as Finais, porém, se houver empate no tempo normal do jogo, a equipe classificada será 
determinada através de cobrança de (três) penalidades máximas de acordo com as Regras Oficiais 
da modalidade. 

 
 

 
 
 

 
 



 

 

CAPÍTULO IX – DO TEMPO DE JOGO 

 
Art. 19º - 

Bronze 

TODAS 02 tempos de 10 minutos 

 
Prata 

Sub 04 ao Sub 10 02 tempos de 05 minutos e 01 tempo de 10 minutos 

Sub 11 e Sub 12 02 tempos de 12 minutos 

Sub 13 e Sub 14 02 tempos de 13 Minutos 

Sub 15 ao Sub 17 02 tempos de 15 Minutos 

Sub 15 e Sub 17 Feminino 02 tempos de 15 Minutos 

Sub 19 Fem. E Fem. Livre 02 tempos de 18 Minutos 

 
Na Série Bronze não será obrigatória a troca de Atletas. 

 
Na Série Prata nas Categorias, Sub 04, Sub 05, Sub 06, Sub 07, Sub 08, Sub 09 e Sub 10, é 

obrigatório as substituições de no mínimo 02 (dois) jogadores no segundo período, sendo no 3º 
tempo as equipes não terão a obrigatoriedade de fazer substituições. Os 02 atletas substituídos 

na troca obrigatória, SÓ PODERÃO RETORNAR NO TERCEIRO TEMPO DA PARTIDA. Caso 
a equipe não esteja com jogadores para realizar as substituições, a partida será realizada sem 
necessidade das substituições, porém a equipe que estiver sem atletas para a substituição perderá 

1 ponto por atleta na classificação. Ficou decidido que da Segunda Fase em diante na série Prata, 
nas categorias Sub 04, Sub 05, Sub 06, Sub 07, Sub 08, Sub 09 e Sub 10, do 1º tempo para o 

2º tempo, será obrigatória a troca de 02 atletas, sendo que a equipe que não possuir o número 
de atletas reservas necessários para essa substituição obrigatória, a equipe jogará com atletas a 
menos no 2º tempo (Ex: Tendo 01 atleta reserva para troca = trocará esse e jogará com 04 

atletas, não tendo atleta para a troca = jogará com 03 atletas). 
OBS: Caso possua 05 ou mais atletas, deverá obrigatoriamente iniciar o 1º tempo com 05 atletas, 

não podendo iniciar com 3 ou 4 atletas. 
 
CAPITULO X – DA PONTUAÇÃO 

Vitória = 3 pontos; 
Empate c/ gols = 1 ponto; 

Empate s/ gols = 0 ponto 
Derrota = 0 ponto. 
 

CAPÍTULO XI – DA ARBITRAGEM 
Art.20º - A arbitragem ficará a cargo da Liga Regional de Futebol de Salão do Litoral Paulista. 

 
CAPÍTULO XII – DA PREMIAÇÃO 
Art. 21º - Serão oferecidos medalhas e troféus para os 1º e 2º colocados em cada categoria, 

além de troféu para artilheiros e defesa menos vazada. 
As medalhas serão somente para os atletas constantes do Fichão de Inscrição. 

Um Troféu transitório de Campeão Geral será entregue a equipe que conquistar mais pontos na 
soma das Séries Prata e Bronze que estiverem inscritos no campeonato. A soma será por categoria 
e se dará da seguinte forma: 

1º Colocado: 4 Pontos 
2º Colocado: 3 Pontos 

3º Colocado: 2 Pontos 
4º Colocado: 1 Ponto 
Será considerado o 3º colocado, a equipe que perder para a equipe campeã na categoria e a 

equipe que perder para o vice campeão será o 4º colocado. 
Esse troféu transitório ficará em definitivo a cada 3 anos, para a equipe que acumulou mais pontos 

nos 3 anos disputados. 



 

 

EX: Equipe em 2022 fez X pontos + x pontos em 2023 + x pontos em 2024. A equipe com maior 

número de pontos somados nesses 3 anos, ficará com o troféu em definitivo em 2024. 
 

OBS: Caso haja empate na artilharia ou defesa menos vazada em uma categoria, a premiação 
será para o artilheiro ou defesa menos vazada da equipe melhor colocada na competição. 
Ex: Artilheiro com 10 gols cuja equipe foi campeã e artilheiro com 10 gols cuja equipe foi vice 

Campeã, o troféu irá para o artilheiro da equipe campeã. 
Ex: Defesa menos vazada com empate de gols average (gols sofridos dividos pelas partidas 

jogadas) entre a equipe que foi campeã e a equipe que foi vice campeã, o troféu irá para a 
Equipe campeã. 
 

CAPÍTULO XIII – ABERTURA 
Art. 22 – Será realizada um cerimonial na abertura do evento às 19hs com a obrigatoriedade da 

participação de no mínimo 10 Atletas por agremiação (e não por categoria) devidamente 
uniformizada. 
 

CAPÍTULO IV – DA JUSTIÇA DESPORTIVA 
 

Art. 23º - A justiça desportiva será aplicada pela comissão organizadora. 
COMPOSTA POR: 
Elton Luiz Ribeiro da Conceição, Felipe Ferrari, Eduardo Matos e Walnir Oliveira Silva Junior. 

 
Art. 24° - Caso alguma equipe se sentir prejudicada ou tenha algo que comprove alguma 

irregularidadeem alguma equipe adversária, terá o prazo de 48 horas após a realização da partida 
para interpor recurso á organização do torneio, que deverá ser entregue em papel timbrado da 
equipe e assinado pelo presidente, diretor à organização do torneio, valor do recurso 1 salário 

mínimo em vigente no pais em espécie. 
 

Parágrafo único: Caberá exclusivamente ao impetrante, o fornecimento de provas das 
irregularidades denunciadas. 
 

Art. 25° - A organização não se responsabiliza por eventuais acidentes ocorridos ou causados 
pelosparticipantes deste evento durante todo o período de realização, sendo responsabilidade das 

equipes, as condições físicas e clínicas dos participantes do evento. 
 

Art. 26° - Caso alguma equipe deprede as dependências do ginásio (vestiários, etc...), terá que 
arcar com as despesas que causaram ao clube, sendo passível de eliminação do evento. 
 

Art.27º - A tabela de jogos com os resultados atualizados e todas as informações da 21ª COPA 
GREMETAL DE FUTSAL poderá ser acompanhada nos sites www.metalurgicosbs.org.br/gremetal 

(linkG.R.Gremetal) e www.gremetal.com.br. 
 
Art.28º - Os casos omissos neste serão resolvidos pela organização do evento, a mesma é 

soberana em todas e quaisquer decisão quando for acionada. 
 

Art.29º - A divulgação de resultados e alterações se dará pelo grupo Oficial do evento, ficando 
os participantes desde já cientes que não podem alegar que ”NÃO VIRAM”, pois terão 
OBRIGAÇÃO de acompanhar as postagens no grupo. 

 
Direção Organizadora 


