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Comunicado Oficial 007/2018

DEPARTAMENTO DE OFICIAIS DE ARBITRAGEM
CAPITAL E INTERIOR
Considerando Disposições Iniciais 2018, Art. 74, Parágrafo 3. O uniforme oficial a
ser usado, obrigatoriamente, pelos Oficiais de Arbitragem em todos os campeonatos
promovidos pela FPFS será o da marca aprovada pela Entidade para o ano de 2018,
informamos o que segue:
A partir da data de 26 de maio de 2018 ( 26/05/18 ), todos os oficiais de
arbitragem deverão utilizar o novo modelo de uniforme, confeccionados pela JOLITEM.
O novo uniforme contém em seu kit :
- 3 camisas de jogo ( 1 preta, 1 amarela e 1 cinza )
- 1 par de meiões
- 1 short
- 1 camisa de passeio
Valor: - 210,00 à vista ( pago na data da encomenda )
- 220,00 parcelado em 3 vezes no cartão. Ou em duas vezes, 50% na
encomenda e 50% na retirada. Não serão realizadas encomendas sem pagamento.
Aquisições de peças avulsas serão possíveis apenas após aquisição do kit
completo.
A aquisição acontecerá em duas etapas: encomenda e entrega após 30 dias da
data de encomenda.
Os oficiais de arbitragem inscritos pela Capital deverão adquirir seus kits
individualmente nas datas e locais abaixo:
- 23 de março (23/03), na sede da Federação (Centro ) das 10:00hs. às 15:00hs.
- 24 de março (24/03), Ginásio da Federação (sala de aula) das 10:00hs às 17:00hs.
- 25 de março (25/03), Ginásio da Federação (sala de aula) das 10:00hs às 13:00hs.
Os oficiais de arbitragem inscritos através das Ligas:
- A Liga deverá efetuar a compra do total de kits correspondente ao número de
Oficiais pelos quais são responsáveis.

- A encomenda deverá ser feita através do email jolitemesportes@terra.com.br
aos cuidados do Sr. Willian.
- Para efetivação da encomenda deverão pagar 50% do valor total. E as entregas
dos kits ocorrerão apenas após pagamento do valor restante.
- Para pagamentos através de cartão de crédito, verificar possibilidade junto à
Jolitem.
- Os envios dos kits serão através do PAC. O valor será cobrado ou não de acordo
com o número de kits que forem adquiridos.
- As Ligas que desejarem e tiverem disponibilidade, poderão dirigir-se aos locais,
datas e horários mencionados acima para os Oficiais da Capital, com o pagamento ( à
vista ou parcelado em 2 ou 3 vezes ) e quantidade por tamanho para efetivar a
encomenda.
- Considerando que os kits serão entregues após 30 dias da data da encomenda,
lembramos que quanto mais demorarem em encomendar, mais demorarão em entregar.
E todos deverão utilizar o novo uniforme, em todos os jogos, a partir do dia 26 de maio.

A Jolitem manterá o Departamento de Oficias informado, enviando relação com
nomes dos Oficiais que adquiriram o kit.
Maiores informações, solicitar ao Departamento de Oficiais.
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