PRÉ-TEMPORADA - GARCO 2020
Programação:
 Local: Hotel PLANALTO-INN
 Cidade: São Paulo - Centro
 Data: 29 de Fevereiro - Sábado
o Chegada /Assinatura da lista: das 8h30min às 9h00;
o Pré Temporada: Das 9h00 às 10h30min;
o Cooffe Break: Das 10h30min às 11h00;
o Assembleia do GARCO: Das 11h00 às 12h30 min;
o Considerações Finais: Das 12h30min às 13h00
 Encerramento previsto às 13h00.
Será entregue na entrada do Auditório a cada Associado presente:
o 1 Pasta personalizada do GARCO
o 1 Caneta personalizada do GARCO
o 1 Manual, como se associar ao GARCO em 2020 + Benefícios
o 1 Manual da Pré Temporada 2020 (Normativas)
o 1 kit lanche, para ser consumido no intervalo entre os eventos.
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Manual de Procedimentos e Conduta dos Associados/Oficiais de
Arbitragem de Futsal do GARCO – São Paulo

 OBJETIVO;
 UNIFORME ALLURI SPORTS;
 CHEGADA/SAÍDA AO GINÁSIO;
 UNIFORME DE QUADRA;
 SÚMULA E PRÉ-SÚMULA;
 FOTOS DA EQUIPE DE ARBITRAGEM;
 RELATÓRIOS;
 PAGAMENTO DOS JOGOS;
 ATRASO OU FALTA DE OFICIAL SINDI CLUBE;
 INDICAÇÃO AO QUADRO DE OFICIAIS DA CAPITAL;
 DISPONIBILIDADE - DIAS DE SEMANA E FDS;





ATESTADO MÉDICO;
CAMPANHA “RESPEITO AO ÁRBITRO”
PRÉ TEMPORADA 2021
PREMIAÇÃO – MERECIMENTO

 2º PRÉ-TEMPORADA DO GARCO 2020;
 SORTEIOS DE MATERIAIS DE ARBITRAGEM

Reflexão;
“A SUA MENTE REFLETE QUEM VOCE É”
”ENFRENTE AS DIFICULDADES DE SUA VIDA”
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OBJETIVO;
 O Manual é destinado EXCLUSIVAMENTE aos Associados do GARCO
– São Paulo e foi elaborado com o objeto de normatizar
procedimentos a serem adotados por todos e em todos os quesitos
abaixo abordados, assim os Associados podem agir da mesma forma
em todas as situações e jogos, geridos pelo GARCO.
UNIFORME ALLURI SPORTS;
 Os uniformes da Alluri Sports foram APROVADOS em Assembleia
realizada pelo GARCO e desde então é obrigatório o seu uso em
todos os jogos e em todas as competições gerenciadas pelo GARCO,
tanto uniforme de quadra quanto o uniforme de
“passeio/chegada/saída”.
 Kit completo: contem: 3 camisas de manga curta de jogo/quadra
(vermelha, azul e verde), 1 calção de jogo (azul), 1 par de meião de
jogo (azul), 1 mochila, 1 agasalho azul (jaqueta (vermelha)+calça
(azul).
 Após a compra/encomenda o Associado aguardará o prazo de
confecção que pode variar entre 40 e 50 dias em média;
 A cada venda realizada, na Alluri Sports através do GARCO, a
Associação recebera uma comissão de 10% (dez), revertida em
materiais esportivos. O GARCO providenciará a venda dos mesmos e
os valores arrecadados depositados na conta do GARCO.
 Se, caso um Kit for adquirido POR UM NÃO ASSOCIADO DO GARCO,
com valor de desconto da parceria, o GARCO se reserva o direito de
bloquear a venda do material.
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UNIFORMES PERSONALIZADOS
ALLURY SPORTS
1 AGASALHO AZUL (JAQUETA + CALÇA)
1 MOCHILA (AZUL)
1 CAMISA DE PASSEIO
1 CAMISA DE QUADRA (VERDE)
1 CAMISA DE QUADRA (AZUL)
1 CAMISA DE QUADRA (VERMELHA)
1 BERMUDA DE JOGO (AZUL)
1 PAR DE MEIÃO (AZUL)
VALOR KIT COMPLETO NORMAL
VALOR KIT COMPLETO ACIMA DE 3G (+20%)
VALOR DE CADA PEÇA AVULSA ACIMA DE 3G (+20%)
ABERTURA DE JANELA DE COMPRA:
FECHAMENTO DE JANELA DE COMPRA:
LOCAL:
FORMAS DE PAGAMENTOS:
FORMAS DE PAGAMENTOS:
CARTÃO:
ENTREGA:
ENCOMENDA:
PEÇAS AVULSAS, APÓS A COMPRA DO KIT COMPL.

GARCO ASSOCIADO
KIT COMPLETO 2020

NÃO TERÁ MAIS

R$ 472,00
R$ 566,00

GARCO ASSOCIADO
AVULSO 2020
R$ 205,00
R$ 153,00
NÃO TERÁ MAIS
R$ 63,00
R$ 63,00
R$ 63,00
R$ 48,00
R$ 27,00
R$ 622,00

02 DE MARÇO 2020
SEGUNDA-FEIRA
04 DE ABRIL 2020
SÁBADO
LOJA ALLURI SPORTS
TATUAPÉ
ATÉ 3X
SEM JUROS
ACIMA DE 3 X
JUROS PELO CLIENTE
CRÉDITO/DEBITO
APÓS 40 DIAS
RETIRADA NA LOJA
SOMENTE APÓS PAGAMENTO
PESSOALMENTE

CHEGADA/SAÍDA AO GINÁSIO;
 Chegar 1 (uma) hora antes do Jogo/Rodada, mesmo que o
Associado não esteja escalado para o primeiro jogo. Parceria e
comprometimento com a competição SEMPRE.
 Associados/Oficias de Arbitragem: Uniforme de Chegada/Passeio:
Camisa de Chegada/Saída, Azul, Preta, Vermelha ou Cinza e
Agasalho (calça+jaqueta), todos os itens personalizados do GARCO.
 Anotadores OBRIGATORIAMENTE usarem durante os jogos a calça
azul do agasalho do GARCO ou bermuda e meião personalizado do
GARCO.
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 A apresentação na chegada e saída do Ginásio é muito importante,
roupa
limpa,
barba
aparada,
unhas
feitas/aparadas
(homens/mulheres), educação com todos, respeito aos clubes e
colegas. Lembre-se de que você estará realizando uma prestação de
serviço e receberá por ela, caso não esteja feliz/contente, não
repasse disponibilidade. Queremos Associados com disposição e
felizes para ganhar dinheiro.
 Valor de transporte do Sindi Clube, poderão ser fracionados entre
os Associados/Oficiais ou pago para apenas uma pessoa. A viagem
para os jogos terá como base o Centro de São Paulo, prédio do
GARCO.
 Vestiários: sabemos que alguns vestiários não são adequados como
gostaríamos, desejaríamos e esperávamos, entretanto, solicitamos
que em TODOS os casos os mesmos sejam relados no verso da
Súmula caso não esteja em condições de uso, assim, será possível
informar e cobrar a organização do evento. Neste mesmo assunto é
de nosso conhecimento que pessoas/visitantes, não escaladas nos
jogos, estiveram presentes nos vestiários e ou em locais específicos
destinados a arbitragem, este procedimento pode causar “situações
adversas” e portanto, deverá ser evitado.
UNIFORME DE QUADRA;
 Camisa, verde, vermelha e azul, calção e par de meião azul marinho
e tênis preto.
 Não é permitido durante o exercício de suas funções nos jogos o uso
de relógio, brincos, pulseiras, celular, etc.
SÚMULA E PRÉ SÚMULA;
 Conferência da Pré-sumula com cartelão OBRIGATÓRIO, antes do
início do jogo;
 Colher as assinaturas dos capitães, antes do jogo;
 Colher as assinaturas dos representantes (treinadores), após o jogo;
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 Fechar a súmula do jogo e colher assinaturas dos
Associados/Oficiais;
 Tirar foto legível da SÚMULA e enviar IMEDIATAMENTE para Polly
pelo Watts, assim que o jogo/rodada acabar. (SOLICITAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO);
 Todas as súmulas, devem obrigatoriamente ser entregue na sede do
Garco até 2ª feira as 16h00, caso contrário não será realizado o
pagamento da equipe inteira de arbitragem escalada/envolvida
para o jogo(s)/rodada(s). No caso dos Oficiais do Interior deverá ser
enviado o comprovante de postagem dos Correios no mesmo prazo
acima descrito.
FOTOS DA EQUIPE DE ARBITRAGEM;
 Tirar foto de toda a equipe de arbitragem escalada devidamente
uniformizada, perfilada e em postura profissional, dentro da quadra
de jogo, enviando pelo Watts do Felipe Ventura. Essas fotos serão
enviadas
aos
patrocinadores/parceiros/Competições
e
possivelmente postadas em redes sociais. E, por favor, se atentar ao
uniforme no geral, encontramos muitas falhas através das fotos.
RELATÓRIOS;
 Devem ser feitos obrigatoriamente, ao final do jogo, no verso da
súmula de FORMA LEGÍVEL, quando necessário. Recebemos
inúmeros questionamentos sobre relatórios maus redigidos.
(Expulsões e Ocorrências)
 Caso o Sindi Clube solicite esclarecimento sobre algum jogo ou
rodada, o GARCO entrará em contato por e-mail, com os
Associados/Oficiais, solicitando mais as detalhes/informações.
 Dr Dagoberto, Advogado, fará uma rápida explanação sobre o tema
e importância de um relatório bem redigido.
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PAGAMENTO DOS JOGOS;
 Os pagamentos dos jogos do Sindi Clube serão efetuados todas as
2ª feiras pela Colaborada do GARCO, por transferências bancárias
na conta do Oficial de Arbitragem, (é EXPRESSAMENTE proibido o
depósito em conta de terceiros), que cumpriu a escala, caso a conta
não seja do Banco Itaú, será descontado sobre a taxa o valor do
DOC em cada uma da operação/pagamento, realizado.
 Reforçando que, a não entrega das súmulas, ocasionará o não
pagamento da taxa de arbitragem de toda a equipe de arbitragem
envolvida no jogo, e a mesma só será paga após a entrega na sede
do GARCO.
 Informamos que, o GARCO repassará o percentual de aumento
obtido com os organizadores do Sindi Clube (4,5%), aos Oficiais de
Arbitragem quando do cumprimento das escalas. As taxas de
Arbitragem para o exercício de 2020, conforme segue abaixo os
valores atualizados. O GARCO adicionou + 4,5%, totalizando o
percentual de 9% sobre as taxas de arbitragem.
JOGOS
2019
ISOLADOS
R$ 244,40
ÁRBITRO (A)
R$ 69,00
ÁRBITRO (A)
R$ 69,00
ANOTADOR (A) R$ 51,00
REEMB. 5%
R$ 12,22
GARCO
R$ 43,18

REAJUSTE
4.5% +
9% +
9% +
9% +

JOGOS
2019
AGRUPADOS R$ 163,49
ÁRBITRO (A)
R$ 46,00
ÁRBITRO (A)
R$ 46,00
ANOTADOR (A) R$ 34,00
REEMB. 5%
R$ 8,18
GARCO
R$ 29,31

REAJUSTE
4.5% +
9% +
9% +
9% +

TRANSPORTE

LOCAL

15% -

2020
R$ 256,26
R$ 75,00
R$ 75,00
R$ 56,00
R$ 12,81
R$ 37,45

14% -

2020
R$ 170,84
R$ 50,00
R$ 50,00
R$ 37,00
R$
8,54
R$ 25,30

REAJUSTE

2020
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TRANSPORTE
TRANSPORTE
TRANSPORTE

GRAND. SP
LITORAL
INTERIOR

4.5% +
4.5% +

R$ 80,17
R$ 119,03

 Lembrando que, caso seja necessário a utilização de NÃO
ASSOCIADOS nos jogos, será descontado sobre a Taxa final de
arbitragem a receber -10% (Dez).
ATRASO OU FALTA DE OFICIAL SINDI CLUBE;
 Oficial/Associado que não comparecer na quadra de jogo,
cumprindo a Escalação, POR QUALQUER MOTIVO, a multa será
repassada para esse(s) Associados/Oficiais que pagará o valor
estipulado em contrato. (100% DO VALOR TOTAL DA TAXA DE
ARBITRAGEM DO JOGO).
INDICAÇÃO AO QUADRO DE OFICIAIS DA CAPITAL FPFS 2020;
 O GARCO realiza anualmente a indicação de Oficiais/Associados,
para comporem o quadro de Oficiais da FPFS. Esse ano não será
diferente e essa indicação se dá graças a ÓTIMA PARCERIA que o
GARCO tem com a FPFS. Nesse ano a indicação será balizada em
alguns critérios internos pré-estabelecidos: Idade, qualidade
técnica, disponibilidade ao longo do ano ao GARCO, preparo físico,
preparo técnico (conhecimento de regras) e disposição para o
crescimento profissional. A partir da indicação a responsabilidade
pelas escalas na FPFS é de competência da mesma.
DISPONIBILIDADE NAS ESCALAS - DIAS DE SEMANA E FINAL DE SEMANA;
 Foi reativado o grupo ARBITAGEM GARCO para 2020 no Watts; nele
incluiremos apenas os Associados/Oficiais que já possuem o
uniforme da Alluri, tenha participado da Pré Temporada do GARCO,
respeitando as normativas já vigentes.
 Enviar sua disponibilidade da semana e fim de semana através do
Whatts para os Coordenadores do Departamento de Arbitragem
quando solicitado.
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 Lembrando que, aqueles que não derem disponibilidades de FINAIS
DE SEMANA (SÁBADO E DOMINGO) não serão escalados em dias de
semana (SEGUNDA A SEXTA-FEIRA).
 Após a disponibilidade enviada pelo Associado e a escala
postada/publicada no sistema, apenas será remanejado/retirado
após uma justificativa plausível feita via telefone direto ao
Presidente do GARCO.
ATESTADO MÉDICO;
 Para atuar nas escalas de arbitragem, na Temporada de 2020,
todos os Associados devem apresentar/enviar por e-mail ao
garcosaopaulo@gmail.com o Atestado Médico, onde é
informado que o Associado está apto a pratica de atividades
físicas moderadas.
 Nesses Atestados Médicos, é necessário constar: o nome e
carimbo do CRM do Médico.

CAMPANHA “RESPEITO, ESSA É A REGRA DO JOGO”;
 Associados usaram em TODOS os jogos geridos pelo GARCO o
escudo ao lado direito do peito.
 O objetivo é que possamos mostrar o quanto é importante o
respeito aos Oficiais de Arbitragem de Futsal.
 Pedimos também que publiquem em suas redes sociais o
escudo da campanha.
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PRÉ-TEMPORADA 2021 DO GARCO;
 A Pré Temporada do GARCO em 2021, acontecerá no dia 6 de
Fevereiro de 2021, Sábado.
 Estamos estudando a proposta de fazermos um Mega evento
neste dia, contendo; Pré Temporada + Assembleia Geral +
Confraternização, isso se deve a termos apenas que se
preocupar com um evento ao ano.
 Deixe anotado em sua agenda a data do dia 6 de Fevereiro de
2021.
 Este evento possivelmente acontecerá no Hotel, desta forma
comportando os três eventos.
PREMIAÇÃO – MERECIMENTO – RECONHECIMENTO;
 Entregaremos a cada Associado no final da Temporada um
Certificado personalizado do GARCO, como participação ao
longo da temporada nos jogos geridos/escalados pelo
GARCO.
 Premiaremos 6 (seis) Associados/Oficiais de Arbitragem com
os seguintes prêmios:
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 Apito de Ouro, Apito de Prata, Árbitro revelação, Caneta de
Ouro, Caneta de Prata e Anotador revelação.
Os 6 (seis) Associados/Oficiais além de receber a premiação acima
descrita e certificados, receberá também um vale presente no valor
de R$50,00 (cinquenta reais) de uma loja esportiva a ser
definida/divulgada/informada, futuramente.
Os prêmios acima descritos serão entregues na
festa/confraternização do GARCO no dia 6 de Fevereiro 2021.
A forma de escolha/critério será feita, Coordenação de Escalas,
pesquisa entre os Associados, Diretoria e analise ao longo da
Temporada dentro e fora das quadras.
2º PRÉ-TEMPORADA DO GARCO 2020;
 Associados que não participaram da Pré Temporada do GARCO no
dia 29/2, não serão escalados nos jogos geridos pelo GARCO, até
que faça a Pré Temporada como os demais fizeram.
 Associados que não participaram da Pré Temporada no dia 29/02,
terão uma nova oportunidade de fazer a Pré Temporada no dia 03
de Abril, Sexta feira dás 19:00 até as 21:00 horas na Sala de Aula
da FPFS na Zona Leste de São Paulo.
 O valor a ser pago por cada Associado para participar da 2º Pré
Temporada que acontecerá no dia 03/04 será de R$35,00 (Trinta e
Cinco) que devem ser pagos diretamente na conta corrente do
GARCO no Banco Itaú.
 O prazo para o pagamento e confirmação da 2º Pré Temporada,
será até o dia 27 de Março as 16:00 horas. Lembrando que, para
participar da 2º Pré Temporada, além do pagamento dentro do
prazo acima descrito o Associado deverá estar com suas
mensalidades de 2020 quitadas/em dia.
 O Associado que não participar desta 2º oportunidade dada pelo
GARCO não poderá atuar nas competições da Temporada de 2020.
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