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A Coordenação Técnica dos Jogos Escolares Bom de Bola – Fase Municipal de 

Cascavel, no uso de suas atribuições legais e ainda conforme o ART. 17º e seu Parágrafo 

Terceiro: 

“ART. 17º. As inscrições dos alunos na modalidade de futebol serão efetuadas através do Sistema 

de Organização de Competições utilizado pela SECESP. Estará disponível no site 

www.cascavel.pr.gov.br, o link para acesso ao sistema onde deverão ser inseridos dados dos 

participantes (nome completo, número do documento e data de nascimento). 

[...] 

Parágrafo Terceiro: O estabelecimento de ensino que não cadastrar a inscrição dos alunos 

no prazo estabelecido, conforme Parágrafos Primeiro deste “caput”, estará automaticamente 

eliminada da competição na(s) respectiva(s) classe(s)/sexo(s), sendo encaminhado relatório 

para a Comissão de Ética Especial.” 
 

COMUNICA 
 

A ELIMINAÇÃO dos presentes jogos, por não terem cadastrado a inscrição dos 

alunos conforme rege o ART. 17º, das equipes abaixo relacionadas: 
 

Estabelecimento de Ensino Modalidade Sexo Classe 

CE CATARATAS Futebol Masculino “A” 

CE XIV DE NOVEMBRO Futebol Feminino “A” 

CEC SÃO JOÃO Futebol Masculino “A” 

CEEP PEDRO BOARETTO NETO Futebol Feminino  “A” 
 

Comunica ainda, que os adversários das equipes negritadas acima (CE 

CATARATAS e CEC SÃO JOÃO, ambas no MA), não necessitam comparecer para os 

respectivos jogos programados contra estas equipes, pois com a eliminação das mesmas, 

automaticamente se tornam vencedoras por W. x O. Com a desistência/eliminação das 

equipes femininas acima descritas, não foram programados os jogos nesta categoria, ficando 

a equipe CE MARILIS FARIA PIROTELLI como a representante do município de Cascavel na 

Fase Regional do Bom de Bola no Feminino “A”. 

Informa também, que todas as equipes acima descritas encaminharam ofício a esta 

coordenação, informando com antecedência ao término das inscrições dos atletas, a sua não 

participação. 

 

Dê ciência e cumpra-se, 

Cascavel, 03 de maio de 2018. 

 

 

Coordenação Técnica JEP’s Bom de Bola 

Fase Municipal 

 


