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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 13/2015 PARA INSCRIÇÕES NO TORNEIO DE TRUCO DO 10º 
FESTIVAL DE CULTURA POPULAR - CAIÇARADA 
 
O DIRETOR PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA DE UBATUBA – FUNDART, no uso de suas 
atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 3.720 de 26 de dezembro de 2013 e o 
previsto no Decreto Municipal nº 6.182, de 22/07/15, TORNA PÚBLICO que, realizará no dia 29 de agosto 
de 2015, sábado, a partir das 12h30, o TORNEIO DE TRUCO DO 10º FESTIVAL DE CULTURA POPULAR - 
CAIÇARADA,  no Sobradão do Porto, Praça Anchieta, nº 34, Centro,  em Ubatuba.  
 
1. Do Torneio 
1.1. O Torneio de Truco é um evento realizado pela Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba – Fundart, 
integra o 10º Festival de Cultura Popular – CAIÇARADA e tem por finalidade promover a integração e o 
congraçamento dos pescadores, seus familiares e demais participantes, através de uma prática esportiva 
muito difundida no dia a dia da vida do caiçara.  
 
2. Das inscrições das duplas 
2.1. As inscrições das duplas serão gratuitas e deverão ser realizadas até o dia 29/08/2015, com término às 
12h, mediante o preenchimento da Ficha de Inscrição, devidamente assinada pelos participantes. 
2.2. As inscrições poderão ser realizadas diretamente na Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba – 
Fundart, Praça Nóbrega, nº 54, Centro, CEP. 11680-000, Ubatuba /SP, ou enviadas através do correio ou 
pelo email:  fundart@fundart.com.br.  
2.3. Em caso de envio de inscrição por e-mail, as assinaturas do (s) participante (s) deverão ser digitalizadas. 
2.4. No ato da inscrição, os participantes autorizam a liberação dos direitos autorais, de imagem e de 
transmissão de voz, para execução, gravação sonora e filmagem, bem como das respectivas difusões não-
comerciais pela Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba e pela Prefeitura Municipal de Ubatuba, em 
qualquer meio, seja ele impresso ou eletrônico, para todas as finalidades que guardem relação com o 
Torneio de Truco do 10º Festival de Cultura Popular – CAIÇARADA. 
 
 3. Do Calendário 

Descrição Datas 

Publicação do Edital de Chamamento Público 03/08/15 

Período de inscrições das duplas 03 a 30/08/15 

Realização do 10º Festival de Cultura Popular – CAIÇARADA 28, 29 e 30/08/15 

Realização do Torneio de Truco – Eliminatória e Premiação 29/08/15 

 
4. Da composição das Duplas 
4.1. As duplas inscritas no Torneio de Truco do 10º Festival de Cultura Popular – CAIÇARADA poderão ser 
compostas por homens, mulheres ou mistas. 
 4.2. Os menores de 16 (dezesseis) anos poderão participar do torneio desde que o parceiro da dupla seja 
maior de 18 (dezoito) anos, e mediante autorização do responsável. 
 
5. Da Forma da Disputa 
5.1. O Torneio de Truco do 10º Festival de Cultura Popular – CAIÇARADA será disputado através de 
eliminatória simples, com disputas de melhor de 3 (três) partidas, com 25 (vinte e cinco) minutos cada e 
tolerância de 5 (cinco) minutos para o término da partida, sendo que, ocorrendo o tempo excedido será 
classificada a dupla que obtiver o maior número de pontos. 
5.2. As duplas deverão ocupar as mesas, com no mínimo 5 (cinco) minutos antes do início de cada partida. 
Em caso de não comparecimento, as mesmas serão eliminadas por ausência ou W.O.  
5.3. As disputas do Torneio de Truco serão realizadas no Sobradão do Porto, na Praça Anchieta, nº 34, 
Centro, nesta cidade, mas as disputas finais serão realizadas na Ilha dos Pescadores, Centro, nesta cidade.  
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6.  Da Premiação 
6.1. As 2 (duas) melhores duplas classificadas do Torneio de Truco receberão a seguinte premiação: a) 1ª 
Dupla classificada: Premiação no valor de R$ 120,00 (Cento e vinte reais) e b) 2ª Dupla classificada: 
Premiação no valor de R$ 80,00 (Oitenta reais).  
 
7. Das Regras do Torneio 
7.1. O Torneio de Truco será conduzido por um árbitro designado pela Fundação de Arte e Cultura de 
Ubatuba e as suas decisões serão irrecorríveis e soberanas, não cabendo qualquer tipo de recurso contra o 
resultado do julgamento.  
7.2. As cartas deverão ser dadas de 3 em 3 juntas, virando sempre na última carta. 
7.3. Após o início da partida, os competidores não poderão falar até o momento da trucada, podendo 
somente se comunicar por meio de sinais ou gestos.  
7.4. O competidor que trucar, poderá provocar o adversário e vice-versa, aceitando ou não a trucada. 
7.5. Em caso de brigas entre os competidores nas mesas, as duplas envolvidas serão eliminadas e os 
respectivos competidores estarão impedidos de participarem de futuros torneios de truco sob a 
organização da Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba. 
7.6. Um parceiro somente poderá ser substituído mediante a prévia autorização do árbitro do torneio, 
observando-se o critério da inscrição ou motivo de força maior. 
7.7. É terminantemente proibido jogar-se a dinheiro, sob qualquer pretexto, sendo que a premiação 
apresenta-se apenas como simbólica. 
 
8.  Das Disposições Finais 
8.1. A Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba e a Prefeitura Municipal de Ubatuba poderão utilizar todo 
material fotográfico e/ou gravados em áudio ou vídeo dos competidores do torneio de truco para acervo e 
divulgação institucional do evento.  
8.2. Os casos omissos ou não previstos neste Edital de Chamamento Público serão resolvidos pelo árbitro 
ou pela Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba. 
 
Para que chegue ao conhecimento de todos os interessados, expediu-se o presente Edital de Chamamento 
Público n° 13/2015 para inscrições no Torneio de Truco do 10º Festival de Cultura Popular – CAIÇARADA. 
 
Ubatuba, 03 de agosto de 2015 
 
 
 
JOÃO LEONARDO CORBISIER NUNES 
Diretor Presidente  
Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba – FUNDART 
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FICHA DE INSCRIÇÃO PARA O TORNEIO DE TRUCO  
DO 10º FESTIVAL DE CULTURA POPULAR – CAIÇARADA 

 
Dados do participante (1)  
Nome:  
 

RG:  CPF: 
 

Data Nasc.:  
 

Cidade Nasc.:  

Endereço: 
 

Bairro:  Cidade:  
 

Telefone/Celular: 
 

CEP.  

 
Dados do participante (2) 
Nome:  
 

RG:  CPF: 
 

Data Nasc.:  
 

Cidade Nasc.:  

Endereço: 
 

Bairro:  Cidade:  
 

Telefone/Celular: 
 

CEP.  

 

(  ) Em caso de um dos participantes da dupla ser menor de 16 (dezesseis) anos de idade,  Eu, 
________________________________________________,  RG ______________,  responsável pelo mesmo,  
autorizo a menor, devidamente qualificado acima, a participar do Torneio de Truco da Festa do 10º Festival de 
Cultura Popular - CAIÇARADA, como disposto no item 4.2. do Edital de Chamamento Público nº 13/15.  
 
(  ) Declaro, neste ato de inscrição, que autorizo a liberação dos direitos autorais, de imagem e de transmissão de 
voz, de acordo com o previsto no item 2.4. do Edital de Chamamento Público nº 13/15.  
 

 
Data,  
 
 
 
Assinatura(s) do(s) participante(s)                                        Assinatura do responsável pelo menor 
                                                                                                                (Vide declaração acima)  
 
 
 
 
Observação: (Em caso de envio de inscrição por e-mail, as assinaturas do (s) participante (s) deverão ser 
digitalizadas.  Item 2.3. e 4.2.  do Edital de Chamamento Público nº 13/15).  


