
 

                COMUNICADO AECO 

 

 

XXVI CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO DA AECO 2022 

 
 

1º As inscrições para o XXVI Campeonato de Futebol de Campo da AECO 2022 poderão ser feitas no 

período de 23 de Maio de 2022 à 22 de Junho de 2022. 

2º O responsável pela inscrição de sua equipe deve ficar atento às seguintes considerações: 

� encaminhar para AECO/Att. Roger, a Ficha de Inscrição juntamente com o Termo de 

Responsabilidade devidamente assinados, Cópia do Comprovante do esquema vacinal completo até 

a data limite para a AECO 22/06/2022 quando se encerra o prazo das inscrições; 

� preencher a ficha de inscrição com todos os dados solicitados em letra de forma (legível). 

3º Somente poderão se inscrever neste campeonato os associados titulares da AECO que apresentarem a 

Cópia do Comprovante vacinal completo. O associado que não apresentar o esquema vacinal completo não 

poderá fazer sua inscrição. 

4º Os atletas inscritos devem estar em plena atividade das suas funções laborais na COPASA, AECO, 

Subsidiárias ou Patrocinadas, salvo os aposentados que tenha seguro AECO ativo. 

5º Cada equipe poderá ter até 22(vinte e dois) atletas inscritos, sendo obrigatório o número mínimo de 

18(dezoito) atletas inscritos. 

6º A idade é livre para os atletas inscritos na categoria SÉRIE A. 

7º º Para a categoria SÊNIOR, a maioria dos atletas devem ser nascidos até 1983, podendo haver até 

03(três) atletas inscritos, nascidos entre 1984 e 1989. 

8º Deverão ser inscritos um técnico e um auxiliar técnico por equipe, obrigatoriamente, antes do início do 

Campeonato. Ambos deverão pertencer ao quadro de associados titulares da AECO. 

9º Para que a inscrição da equipe seja validada, a ficha de inscrição deve ter no mínimo 50% (cinquenta por 

cento) de assinaturas dos atletas, sendo que as demais assinaturas deverão ser colhidas até a data da 

primeira partida de cada equipe. 

10º O atleta que assinar sua inscrição para 02(duas) ou mais equipes, terá sua inscrição suspensa e 

não poderá disputar o campeonato por nenhuma equipe. 

11º A AECO disponibilizará as bolas para o campeonato desse ano.  
 

Dúvidas e mais informações: (31) 3250-1258 (Roger/AECO) 

 

Contamos com a cooperação e responsabilidade de todos na formação de suas equipes e na 

participação geral do Campeonato para garantir um evento saudável para todos atletas e envolvidos, 

prevalecendo sempre o espírito esportivo e de amizade. 

 

DESEJAMOS SUCESSO A TODOS! 

 

Associação dos Empregados da COPASA, de suas Subsidiárias e Patrocinadas - AECO 


