
1.DO OBJETO

Trata-se do Torneio E-GAMES 2021 campanha idealizada e realizada pelo

SOCIEDADE BENEFICENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO-LIBANÊS

(“Realizadora”), e organizada pela DC DIONIZIO DA SILVA EVENTOS – LTDA

(“Organizadora”), inscrição nº 29.409.692/0001-08, nome fantasia TORNEIO DE

JOGOS ELETRÔNICOS. O evento objetiva promover um torneio esportivo on-line a

fim de proporcionar momentos de interação e socialização entre os

colaboradores do Hospital Sírio-Libanês.

2.DAS INSCRIÇÕES

2.1.1.As inscrições deverão ser feitas única e exclusivamente pelo site:

https://torneiodejogos.com.br/sirio.

2.1.2.Período de inscrições: de 04 a 10 de outubro de 2021, até às 16h59.

2.1.3.Vale destacar que a Realizadora do torneio não tem qualquer responsabilidade

quanto à definição/classificação dos jogos, sendo a responsabilidade de cada

fabricante e plataforma.

2.1.4.Os menores de 18 anos deverão ter a sua inscrição realizada pelo seu responsável

legal. O Responsável pelo menor de idade deverá ter conhecimento sobre o jogo,

Realizadora e Organizadora não se responsabilizam por esse controle e

presumirão verdadeiras as informações registradas no momento da inscrição no

evento.

2.1.5.Cada jogador ou, se aplicável, o responsável legal garante a veracidade dos dados

informados no momento da inscrição e enviados à Organizadora.

2.1.6.A inscrição no torneio implica em plena e irrestrita aceitação de todos os termos e

condições deste regulamento e da Política de Privacidade bem como atesta que

o jogador não tem nada que o impeça de receber os prêmios distribuídos neste

torneio.

2.1.7.Caso haja um bug geral no jogo (plataforma), a Organizadora dará orientações

aos participantes sobre a continuidade da competição.

http://torneiodejogos.com.br/wdcg
http://torneiodejogos.com.br/sirio/
https://docs.google.com/document/d/11f6FFBqiM6E-Z-5OxkrmtNRT_eWyzrnkMaX2IQeahoQ/edit?usp=sharing


3.DAS CARACTERÍSTICAS DO TORNEIO

3.1.1.O evento será realizado de forma on-line de 04 de outubro a 29 de outubro, sendo

as qualificatórias dos torneios nos dias 15 à 24 de outubro e a final, ao vivo, no dia

29 de outubro às 14h  divulgados no site oficial (informado no item 2.1.1 ).

3.1.2.O torneio tem como público-alvo todos os empregados da Sociedade

Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês e seus familiares. Para fins de

clareza, serão considerados familiares dos empregados, para os fins deste

regulamento, os familiares cadastrados na base do plano de saúde do

empregado, que irão jogar juntos independente da idade, atentando-se para a

classificação etária indicativa de acordo com cada jogo, conforme definição a

seguir de cada plataforma:

3.1.2.1.Just Dance Now: Livre para todas as idades na plataforma Android a partir de 4

(quatro) anos na plataforma iOS;

3.1.2.2.Mario Kart Tour: Livre para todas as idades na plataforma Android e a partir de 4

anos na plataforma iOS;

3.1.2.3.Minecraft: Livre para todas as idades na plataforma Android, PC, Notebook,

Playstation e XBOX e a partir de 9 (nove) anos na plataforma iOS;

3.1.3.O jogador deverá escolher somente um jogo para participar do evento, não será

permitida a participação em mais de um jogo. Caso o jogador se inscreva em

mais de um jogo, somente a última inscrição será considerada, as demais serão

desconsideradas.

3.1.4.Os jogadores devem avisar os gestores sobre a participação no torneio e não deve

interferir na rotina do trabalho.

3.1.5.Somente os jogadores devidamente inscritos poderão participar do torneio, a

confirmação de inscrição será enviada pela Organizadora por meio do e-mail

eventos@torneiodejogos.com.br , até o dia 10 de outubro de 2021.

3.1.6.Caso seja identificado um jogador usando programas que deixem os oponentes

em desvantagem, tais como: scripts, APK, MACRO, HACK etc., este será

imediatamente desclassificado do torneio, sem qualquer possibilidade de incluir

mailto:eventos@torneiodejogos.com.br


novamente o jogador no torneio, ainda que este exclua os programas

supracitados.

3.1.7.Os jogadores devem fazer check-in, via aplicativo WhatsApp, 5 minutos antes do

início da partida, que será agendada previamente pela organização de acordo

com o cronograma no item 3.1.1 do torneio com tempo de tolerância de 5 minutos

de atraso. Passado este tempo, será considerada derrota automática,

caracterizando W.O. (“Walkover”).

3.1.8.As partidas não serão reiniciadas caso o jogador tenha qualquer problema com

sua internet e/ou equipamento. A conexão com a internet bem como o

equipamento são de total e exclusiva responsabilidade do jogador.

3.1.9.O jogador deve tirar um printscreen da tela final da partida com o resultado

alcançado no jogo, que poderá ser solicitado pela organização para fins de prova

da qualificação.

3.1.10.A organização não se responsabiliza por bugs dentro do jogo. Recomendamos

fortemente ter a última atualização do jogo e evitar “apks” e o uso de emuladores.

Não reiniciaremos as partidas, caso seja identificado ou caracterizado um bug ,

exclusivamente com um jogador, e o jogador pode ser desclassificado.

3.1.11.O canal de transmissão da final será definido pela comissão organizadora e

posteriormente divulgado no Workplace e no site oficial do evento.

4.DA CONDUTA DOS JOGADORES

4.1.Respeito ao Indivíduo é um dos valores primordiais do Hospital Sírio-Libanês,

portanto valorize a diversidade e cultive um ambiente aberto e confiável. Nossas

relações devem refletir os valores da empresa Realizadora.

4.2.Comportamentos inadequados dos jogadores, tais como ofensas, coações,

ameaças, preconceito, discórdia e tumulto serão penalizados. O jogador não

poderá jogar por uma partida e será notificado. Caso haja reincidência, o jogador

será imediatamente desclassificado, sem qualquer aviso prévio.

4.3.Os jogadores devem se comportar de maneira amigável para com os adversários,

espectadores e membros oficiais do evento.



4.4.Os jogadores não devem usar linguagem vulgar ou xingamentos em nenhum

momento deste torneio, seja durante os jogos ou nas interações em grupos dos

torneios. Se qualquer jogador dirigir palavras ofensivas, ironias, gestos obscenos e

afins aos adversários, poderá ser penalizado com a sua imediata desclassificação.

4.5.Não será permitido alterar o nickname (apelido) escolhido no momento da sua

inscrição. Caso algum jogador troque o nickname após a inscrição, será

imediatamente desclassificado. Vale ressaltar que, a escolha do nickname deverá

estar de acordo com as cláusulas 4.1, 4.2 e 4.3 do presente regulamento, caso o

usuário não respeite as definições previstas nas referidas cláusulas, a banca

organizadora irá analisar se tal conduta é passível de desclassificação.

4.6.No momento da inscrição o jogador e/ou responsável autoriza o uso de sua

imagem, nome e voz pela Realizadora durante o prazo de 24 meses (vinte e

quatro) a contar da data de início do torneio, para fins de produção e

divulgação deste, podendo a imagem, interpretação nome e som de voz

serem veiculados em território nacional ou no exterior, em todo e qualquer

material referente à campanha do torneio, sem limitação de formato ou

suporte, incluindo, mas não se limitando, à (i) internet (compreendendo redes

sociais, como Twitter, Facebook, Youtube e Instagram, links patrocinados,

blogs, sites em geral, hotsites, peças de mídia display, peças multimídia,

plataformas mobile, como Whatsapp, Snapchat, Pinterest e outros

aplicativos); (ii) televisão, (iii) rádio, (iv) painéis eletrônicos, (v) exibições em

circuito fechado e em quaisquer locais públicos ou privados, como salas de

cinema, teatro, clubes, festas e feiras; (vi) mídia impressa (incluindo revistas,

jornais, informativos, anuários, folhetos, mala-diretas, folders, flyers, panfletos,

cartazes, pôsteres, encartes); e (vii) quaisquer outros meios de comunicação

com o público.

4.7.O jogador e/ou responsável estão cientes que todo e qualquer material

produzido é de propriedade da Realizadora, portanto renuncia expressamente

a qualquer direito de exame ou aprovação prévia para a utilização de

quaisquer materiais produzidos com minha imagem, interpretação, nome

e/ou som de voz, bem como à minha participação na produção, reprodução,



edição e adaptação do material fotográfico, sonoro e audiovisual do torneio,

outorgando à Realizadora, bem como às demais pessoas por ela autorizadas,

autonomia na execução dos trabalhos, desde que para cumprir o propósito

específico aqui previsto e desde que não importe em injúria ou desprestígio a

meu nome e imagem.4.2.2. Estou ciente de que quaisquer dados pessoais que

possam me identificar, obtidos pela Realizadora, ainda que por meio da

Organizadora, podem ser usados no torneio na forma e meios descritos neste

regulamento. Em caso de quaisquer dúvidas acerca de “como” e “porque” a

Realizadora trata meus dados pessoais, bem como os direitos que me

assistem, eu posso acessar a qualquer momento a Declaração Global de

Privacidade de Dados da Realizadora.

4.8.Por fim, reconheço que a referida autorização é concedida de forma gratuita,

sem que seja devida qualquer remuneração ao jogador e/ou responsável, a

qualquer título e a qualquer tempo, pela Realizadora.

4.9.Caso sejam identificados jogadores se aliando para obter vantagem de qualquer

sobre os demais jogadores, serão imediatamente desclassificados.

4.10.É dever do jogador se manter e ficar atento às mensagens do grupo do

WhatsApp criado pela organização. Não haverá comunicação de forma privada

(inbox). Caso saia do grupo, o mesmo não receberá informações do torneio e será

desclassificado.

4.11.Caso haja desistência, o jogador deverá comunicar a organização para que seja

desclassificado.

4.12.Caso as regras sejam descumpridas, os jogos não serão reiniciados. As fases do

torneio serão rigorosamente seguidas.

4.13.O jogador não poderá chamar terceiros para a sala personalizada. A organização

enviará o código da sala para cada jogador previamente inscrito no torneio. Caso

a organização identifique algum nickname não inscrito, o mesmo será retirado da

sala.

5.JUST DANCE NOW

5.1.REGRAS



5.1.1. Para participar, é imprescindível ter um celular Android ou iOS com acesso a

internet e ter baixado o jogo Just Dance Now na Google Play através do link:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubisoft.dance.JustDance ou na

Apple Store através do link:

https://apps.apple.com/br/app/just-dance-now/id833517462.

5.1.2.Cada jogador dança 1 música por fase. Avança quem obtiver mais pontos.

5.1.3.Após, finalizada a partida, o jogador deve tirar um print da tela de pontuação e

enviá-lo para o link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxQ-p_gz58sP9E8ccCl1eaYhrYqKWdGt

P2DSK0vL9LfScuRg/viewform . Se o formulário (com a pontuação e a foto) não for

enviado até a data limite da respectiva fase, o competidor será desclassificado.

5.1.4.As músicas que os competidores deverão dançar serão determinadas pela

organização do torneio, segue uma lista de possíveis músicas para o evento:

5.1.5.Fiquem atentos às datas de entrega, pois vocês só tem 1 vida por dia, por isso
evitem gasta-lá para treinar ou se aquecer nas datas de envio.

5.1.5.1.FASE 1
Música: 24k Magic - Bruno Mars (fácil)
Data de envio: até 16 de outubro às 20h.
Pontuação: 16 de outubro às 20h30.

5.1.5.2.FASE 2
Música: Summer - Calvin Harris (médio)
Data de envio: 18 de outubro às 20h.
Pontuação: 18 de outubro às 20h30.

5.1.5.3.FASE 3
Música: Beauty and a Beat - Justin Bieber ft. Nicki Minaj (difícil)
Data de envio: 20 de outubro às 20h.
Pontuação: 20 de outubro às 20h30.

5.1.5.4.FASE 4
Música: Worth It - Fifth Harmony (dificil)
Data de envio: 22 de outubro às 20h.
Pontuação: 22 de outubro às 20h30.

5.1.5.5.FINAL
Música: Despacito - Alternate - Luis Fonsi & Daddy Yankee (extrema)
Data de envio: 24 de outubro

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ubisoft.dance.JustDance
https://apps.apple.com/br/app/just-dance-now/id833517462
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxQ-p_gz58sP9E8ccCl1eaYhrYqKWdGtP2DSK0vL9LfScuRg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxQ-p_gz58sP9E8ccCl1eaYhrYqKWdGtP2DSK0vL9LfScuRg/viewform


5.1.5.6.DISPUTA DE TERCEIRO LUGAR
Música: Good Feeling - ALTERNATE - Flo Rida (extrema)
Data de envio: 24  de outubro

5.2.FORMATO E FASES >> JUST DANCE NOW

5.2.1.Formato: Solo.

5.2.2.Estrutura: Sistema de chave simples definida após o período de inscrições. A cada

fase da tabela de chaves os jogadores se enfrentam, vence e passa para a próxima

fase quem obtiver a maior pontuação.

5.2.3.Os participantes que chegarem na final e na disputa de terceiro lugar deverão

gravar os vídeos da dança conforme a orientação da organização.

6.MARIO KART TOUR

6.1.REGRAS BÁSICAS

6.1.1.Para participar, é imprescindível ter um celular Android ou iOS com acesso a

internet e ter baixado o jogo Mario Kart Tour na Google Play através do link:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nintendo.zaka ou na Apple

Store através do link: https://apps.apple.com/us/app/mario-kart-tour/id1293634699.

6.1.2.Os grupos serão organizados de maneira aleatória pela organização do torneio e

divulgados no site (informado no item 2.1.1 ) e no grupo do WhatsApp.

6.1.3.Ao final da partida, os jogadores deverão enviar para a organização um print ou

uma foto da tela final para comprovação. Veja exemplo abaixo:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nintendo.zaka
https://apps.apple.com/us/app/mario-kart-tour/id1293634699


6.1.4.É dever do jogador conferir as publicações no site oficial do evento (informado no

item 2.1.1 )   a respeito do seu grupo, dia e horário de sua partida.

6.1.5.Todos os personagens e veículos serão permitidos.

6.1.6.Caso haja empate na pontuação, ao final das fases no grupo, o critério de

desempate será: a melhor colocação do jogador na última partida.

6.1.7.Caso o jogador abandone a partida, os pontos não serão contabilizados.



6.2.FORMATO, FASES E SISTEMA DE PONTUAÇÃO >> MARIO KART TOUR

6.2.1.Equipes: sem equipe.

6.2.2.Categorias: 100cc nas fases iniciais e fase intermediária e 150cc  na final.

6.2.3.Espaço para itens: 2 itens.

6.2.4.Adversários CPU: não .

6.2.5.Método de acesso: com código.

6.2.6.Estrutura: Sistema de grupos com somatórias de pontos, a cada fase, os

vencedores avançam para a próxima fase de grupos.

6.2.7.Grupos: Cada grupo terá no máximo 6 jogadores.

6.2.8.Fases: A quantidade de grupos e fases serão definidas após o término das

inscrições.

6.2.9.A cada nova fase de grupos a pontuação é zerada.

6.2.10.Durante as qualificatórias, a pontuação será de acordo com o próprio jogo.

6.2.11.Na fase final a pontuação será calculada de acordo com a tabela abaixo:

POSIÇÃO PONTUAÇÃO

1º lugar 12 pontos

2º lugar 10 pontos

3º lugar 8 pontos

4º lugar 6 pontos

5º lugar 4 pontos

6º lugar 2 pontos

7º lugar 1 ponto

7.MINECRAFT

7.1.REGRAS BÁSICAS



7.1.1.O desafio será construir monumentos históricos das cidades de São Paulo e

Brasília, que será definido pela organizadora juntamente com a realizadora. Para

fins de identificação, o jogador deverá incluir seu nome e sobrenome em alguma

parte da construção utilizando uma placa de identificação do jogo, como o

exemplo que segue:

7.1.2.Deverá ser gravado um vídeo (de até 60 segundos) mostrando a construção por

dentro e por fora, com ou sem narração. Recomendamos que o vídeo seja feito

com um software de captura de tela ou que a tela do computador seja filmada

com um celular. Finalizada a gravação, o vídeo deverá ser postado no Youtube ou

no Facebook do competidor, em modo público, e o link da postagem deverá ser

enviado no formulário que segue:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzJb_KZJT4hYX2vEpYbspbkJ0_BA8_ZI

TlkZ4EuzRQoSmqGA/viewform , respeitando o prazo de cada fase.

7.1.3.É expressamente proibido usar MODS de construção. Só serão válidos os objetos

do modo criativo e clássico do Minecraft.

7.1.4.A construção deve ser feita individualmente apenas pelo participante inscrito,

sem ajuda de demais pessoas.

7.1.5.Se o formulário com o link do vídeo não for enviado até o dia e hora informado

pela organização do torneio, o competidor será desclassificado.

7.1.6.É proibido utilizar construções prontas baixadas de sites de “mundos do

MINECRAFT” e modificá-las. Caso identifiquemos alguma parte da construção

pertencente a outro mundo, o jogador será desclassificado.

7.2.FORMATO E FASES >> MINECRAFT

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzJb_KZJT4hYX2vEpYbspbkJ0_BA8_ZITlkZ4EuzRQoSmqGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzJb_KZJT4hYX2vEpYbspbkJ0_BA8_ZITlkZ4EuzRQoSmqGA/viewform


7.2.1.Formato: 1 jogador vs. 1 jogador.

7.2.2.Modo: criativo - sem o uso de MOD.

7.2.3.Fases: Definidas após o período de inscrições.

7.2.4.Possíveis construções do torneio:

Construções oficiais:

- Theatro Municipal/SP.

- Parque do Ibirapuera/SP.

- Bloco A do Hospital Sírio-Libanês/SP.

- Catedral de Brasília/DF.

Construções reservas:

- Catedral da Sé/SP.

- Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand(MASP)/SP .

- Praça dos Três Poderes/DF.

7.2.5.FASES QUALIFICATÓRIAS

Formato: Jogador vs Jogador (x1).

Modo de jogo: criativo - sem o uso de MOD.

7.2.6.FASE 1:

Construção: Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand(MASP), São Paulo

Material de apoio e imagens para auxiliar na construção:

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x94ce59ceb1eb771f%3A0xe904f6a6697

44da1!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1Qip

Pb9T_u4pHMxVXCCe-KM04RNA9BLeKfO_bNLe9l%3Dw213-h160-k-no!5sMuseu%

20de%20Arte%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20Assis%20Chateaubriand(MASP)

%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipPb9T_u4pHM

xVXCCe-KM04RNA9BLeKfO_bNLe9l&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjQptOry8rzA

hUOlJUCHdldBjsQoip6BQicARAD.

Data de envio do vídeo: até 16 de outubro às 20h.

Votação do júri: 16 de outubro às 20h30.

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x94ce59ceb1eb771f%3A0xe904f6a669744da1!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPb9T_u4pHMxVXCCe-KM04RNA9BLeKfO_bNLe9l%3Dw213-h160-k-no!5sMuseu%20de%20Arte%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20Assis%20Chateaubriand(MASP)%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipPb9T_u4pHMxVXCCe-KM04RNA9BLeKfO_bNLe9l&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjQptOry8rzAhUOlJUCHdldBjsQoip6BQicARAD
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x94ce59ceb1eb771f%3A0xe904f6a669744da1!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPb9T_u4pHMxVXCCe-KM04RNA9BLeKfO_bNLe9l%3Dw213-h160-k-no!5sMuseu%20de%20Arte%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20Assis%20Chateaubriand(MASP)%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipPb9T_u4pHMxVXCCe-KM04RNA9BLeKfO_bNLe9l&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjQptOry8rzAhUOlJUCHdldBjsQoip6BQicARAD
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x94ce59ceb1eb771f%3A0xe904f6a669744da1!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPb9T_u4pHMxVXCCe-KM04RNA9BLeKfO_bNLe9l%3Dw213-h160-k-no!5sMuseu%20de%20Arte%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20Assis%20Chateaubriand(MASP)%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipPb9T_u4pHMxVXCCe-KM04RNA9BLeKfO_bNLe9l&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjQptOry8rzAhUOlJUCHdldBjsQoip6BQicARAD
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x94ce59ceb1eb771f%3A0xe904f6a669744da1!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPb9T_u4pHMxVXCCe-KM04RNA9BLeKfO_bNLe9l%3Dw213-h160-k-no!5sMuseu%20de%20Arte%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20Assis%20Chateaubriand(MASP)%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipPb9T_u4pHMxVXCCe-KM04RNA9BLeKfO_bNLe9l&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjQptOry8rzAhUOlJUCHdldBjsQoip6BQicARAD
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x94ce59ceb1eb771f%3A0xe904f6a669744da1!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPb9T_u4pHMxVXCCe-KM04RNA9BLeKfO_bNLe9l%3Dw213-h160-k-no!5sMuseu%20de%20Arte%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20Assis%20Chateaubriand(MASP)%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipPb9T_u4pHMxVXCCe-KM04RNA9BLeKfO_bNLe9l&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjQptOry8rzAhUOlJUCHdldBjsQoip6BQicARAD
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x94ce59ceb1eb771f%3A0xe904f6a669744da1!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPb9T_u4pHMxVXCCe-KM04RNA9BLeKfO_bNLe9l%3Dw213-h160-k-no!5sMuseu%20de%20Arte%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20Assis%20Chateaubriand(MASP)%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipPb9T_u4pHMxVXCCe-KM04RNA9BLeKfO_bNLe9l&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjQptOry8rzAhUOlJUCHdldBjsQoip6BQicARAD
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x94ce59ceb1eb771f%3A0xe904f6a669744da1!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipPb9T_u4pHMxVXCCe-KM04RNA9BLeKfO_bNLe9l%3Dw213-h160-k-no!5sMuseu%20de%20Arte%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20Assis%20Chateaubriand(MASP)%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipPb9T_u4pHMxVXCCe-KM04RNA9BLeKfO_bNLe9l&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjQptOry8rzAhUOlJUCHdldBjsQoip6BQicARAD


7.2.7.FASE 2:

Construção: Catedral de Brasília, Distrito Federal

Material de apoio e imagens para auxiliar na construção:

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x935a3b224c1f9a91%3A0x55fbb231e969

8d19!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipN

a_zp9rKu6rV6m3V76cfqPKWEU2BC-XbzC9U3W%3Dw213-h160-k-no!5sCatedral%

20de%20Bras%C3%ADlia%2C%20Distrito%20Federal%20-%20Pesquisa%20Googl

e!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipNa_zp9rKu6rV6m3V76cfqPKWEU2BC-Xbz

C9U3W&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiPrt-0y8rzAhX1rZUCHWGPDVkQoip6BQi

OARAD.

Data de envio do vídeo: até 18 de outubro às 20h.

Votação do júri: 18 de outubro até 20h30.

7.2.8.FASE 3

Construção: Catedral da Sé de São Paulo

Material de apoio e imagens para auxiliar na construção:

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x94ce59abb2b2eef1%3A0xfdb32e67a4

4103f5!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1Qip

NDx_61W47yZ8vjNWu8eDqQ__Gv4IQ_NM1XUdJl%3Dw240-h160-k-no!5sCatedral

%20da%20S%C3%A9%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20-%20Pesquisa%20Googl

e!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipMevkik5OOOGMTM0bZHHDWqy2aqjMJ

UFZoSmlOW&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjFnJDwy8rzAhVIqZUCHemEAbYQo

ip6BQiaARAD.

Data de envio do vídeo: até 20 de outubro às 20h.

Votação do júri: 20 de outubro até 20h30.

7.2.9.FASE 4:

Construção: Praça dos Três Poderes/DF

Material de apoio e imagens para auxiliar na construção:

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x935a3b479ffa95c9%3A0x568a9e3c07f

504b8!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1Qip

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x935a3b224c1f9a91%3A0x55fbb231e9698d19!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNa_zp9rKu6rV6m3V76cfqPKWEU2BC-XbzC9U3W%3Dw213-h160-k-no!5sCatedral%20de%20Bras%C3%ADlia%2C%20Distrito%20Federal%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipNa_zp9rKu6rV6m3V76cfqPKWEU2BC-XbzC9U3W&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiPrt-0y8rzAhX1rZUCHWGPDVkQoip6BQiOARAD
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x935a3b224c1f9a91%3A0x55fbb231e9698d19!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNa_zp9rKu6rV6m3V76cfqPKWEU2BC-XbzC9U3W%3Dw213-h160-k-no!5sCatedral%20de%20Bras%C3%ADlia%2C%20Distrito%20Federal%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipNa_zp9rKu6rV6m3V76cfqPKWEU2BC-XbzC9U3W&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiPrt-0y8rzAhX1rZUCHWGPDVkQoip6BQiOARAD
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x935a3b224c1f9a91%3A0x55fbb231e9698d19!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNa_zp9rKu6rV6m3V76cfqPKWEU2BC-XbzC9U3W%3Dw213-h160-k-no!5sCatedral%20de%20Bras%C3%ADlia%2C%20Distrito%20Federal%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipNa_zp9rKu6rV6m3V76cfqPKWEU2BC-XbzC9U3W&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiPrt-0y8rzAhX1rZUCHWGPDVkQoip6BQiOARAD
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x935a3b224c1f9a91%3A0x55fbb231e9698d19!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNa_zp9rKu6rV6m3V76cfqPKWEU2BC-XbzC9U3W%3Dw213-h160-k-no!5sCatedral%20de%20Bras%C3%ADlia%2C%20Distrito%20Federal%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipNa_zp9rKu6rV6m3V76cfqPKWEU2BC-XbzC9U3W&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiPrt-0y8rzAhX1rZUCHWGPDVkQoip6BQiOARAD
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x935a3b224c1f9a91%3A0x55fbb231e9698d19!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNa_zp9rKu6rV6m3V76cfqPKWEU2BC-XbzC9U3W%3Dw213-h160-k-no!5sCatedral%20de%20Bras%C3%ADlia%2C%20Distrito%20Federal%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipNa_zp9rKu6rV6m3V76cfqPKWEU2BC-XbzC9U3W&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiPrt-0y8rzAhX1rZUCHWGPDVkQoip6BQiOARAD
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x935a3b224c1f9a91%3A0x55fbb231e9698d19!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNa_zp9rKu6rV6m3V76cfqPKWEU2BC-XbzC9U3W%3Dw213-h160-k-no!5sCatedral%20de%20Bras%C3%ADlia%2C%20Distrito%20Federal%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipNa_zp9rKu6rV6m3V76cfqPKWEU2BC-XbzC9U3W&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiPrt-0y8rzAhX1rZUCHWGPDVkQoip6BQiOARAD
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x935a3b224c1f9a91%3A0x55fbb231e9698d19!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNa_zp9rKu6rV6m3V76cfqPKWEU2BC-XbzC9U3W%3Dw213-h160-k-no!5sCatedral%20de%20Bras%C3%ADlia%2C%20Distrito%20Federal%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipNa_zp9rKu6rV6m3V76cfqPKWEU2BC-XbzC9U3W&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiPrt-0y8rzAhX1rZUCHWGPDVkQoip6BQiOARAD
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x94ce59abb2b2eef1%3A0xfdb32e67a44103f5!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNDx_61W47yZ8vjNWu8eDqQ__Gv4IQ_NM1XUdJl%3Dw240-h160-k-no!5sCatedral%20da%20S%C3%A9%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipMevkik5OOOGMTM0bZHHDWqy2aqjMJUFZoSmlOW&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjFnJDwy8rzAhVIqZUCHemEAbYQoip6BQiaARAD
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x94ce59abb2b2eef1%3A0xfdb32e67a44103f5!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNDx_61W47yZ8vjNWu8eDqQ__Gv4IQ_NM1XUdJl%3Dw240-h160-k-no!5sCatedral%20da%20S%C3%A9%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipMevkik5OOOGMTM0bZHHDWqy2aqjMJUFZoSmlOW&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjFnJDwy8rzAhVIqZUCHemEAbYQoip6BQiaARAD
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x94ce59abb2b2eef1%3A0xfdb32e67a44103f5!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNDx_61W47yZ8vjNWu8eDqQ__Gv4IQ_NM1XUdJl%3Dw240-h160-k-no!5sCatedral%20da%20S%C3%A9%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipMevkik5OOOGMTM0bZHHDWqy2aqjMJUFZoSmlOW&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjFnJDwy8rzAhVIqZUCHemEAbYQoip6BQiaARAD
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x94ce59abb2b2eef1%3A0xfdb32e67a44103f5!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNDx_61W47yZ8vjNWu8eDqQ__Gv4IQ_NM1XUdJl%3Dw240-h160-k-no!5sCatedral%20da%20S%C3%A9%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipMevkik5OOOGMTM0bZHHDWqy2aqjMJUFZoSmlOW&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjFnJDwy8rzAhVIqZUCHemEAbYQoip6BQiaARAD
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x94ce59abb2b2eef1%3A0xfdb32e67a44103f5!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNDx_61W47yZ8vjNWu8eDqQ__Gv4IQ_NM1XUdJl%3Dw240-h160-k-no!5sCatedral%20da%20S%C3%A9%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipMevkik5OOOGMTM0bZHHDWqy2aqjMJUFZoSmlOW&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjFnJDwy8rzAhVIqZUCHemEAbYQoip6BQiaARAD
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x94ce59abb2b2eef1%3A0xfdb32e67a44103f5!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNDx_61W47yZ8vjNWu8eDqQ__Gv4IQ_NM1XUdJl%3Dw240-h160-k-no!5sCatedral%20da%20S%C3%A9%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipMevkik5OOOGMTM0bZHHDWqy2aqjMJUFZoSmlOW&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjFnJDwy8rzAhVIqZUCHemEAbYQoip6BQiaARAD
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x94ce59abb2b2eef1%3A0xfdb32e67a44103f5!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNDx_61W47yZ8vjNWu8eDqQ__Gv4IQ_NM1XUdJl%3Dw240-h160-k-no!5sCatedral%20da%20S%C3%A9%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipMevkik5OOOGMTM0bZHHDWqy2aqjMJUFZoSmlOW&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwjFnJDwy8rzAhVIqZUCHemEAbYQoip6BQiaARAD
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x935a3b479ffa95c9%3A0x568a9e3c07f504b8!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO1Z3iiFAgaUcp3F0kBdPQbuVWKqvy9ktiDHq1n%3Dw213-h160-k-no!5sPra%C3%A7a%20dos%20Tr%C3%AAs%20Poderes%2FDF%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipO1Z3iiFAgaUcp3F0kBdPQbuVWKqvy9ktiDHq1n&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwimjczpy8rzAhXQqZUCHY-1D7UQoip6BAh0EAM
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x935a3b479ffa95c9%3A0x568a9e3c07f504b8!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO1Z3iiFAgaUcp3F0kBdPQbuVWKqvy9ktiDHq1n%3Dw213-h160-k-no!5sPra%C3%A7a%20dos%20Tr%C3%AAs%20Poderes%2FDF%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipO1Z3iiFAgaUcp3F0kBdPQbuVWKqvy9ktiDHq1n&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwimjczpy8rzAhXQqZUCHY-1D7UQoip6BAh0EAM


O1Z3iiFAgaUcp3F0kBdPQbuVWKqvy9ktiDHq1n%3Dw213-h160-k-no!5sPra%C3%A

7a%20dos%20Tr%C3%AAs%20Poderes%2FDF%20-%20Pesquisa%20Google!15sCg

IgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipO1Z3iiFAgaUcp3F0kBdPQbuVWKqvy9ktiDHq1n&

hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwimjczpy8rzAhXQqZUCHY-1D7UQoip6BAh0EAM.

Data de envio do vídeo: até 22 de outubro às 20h.

Votação do júri: 22 de outubro até 20h30.

7.2.10.FASE 5:

Construção: Parque do Ibirapuera, São Paulo

Material de apoio e imagens para auxiliar na construção:

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x94ce59f1069d11d1%3A0xcb936109af9c

e541!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNI

LmmJ1mlp-qKA_tXhtyWknQ_Ro7K3-fQzg4mF%3Dw240-h160-k-no!5sParque%2

0do%20Ibirapuera%2C%20S%C3%A3o%20Paulo%20-%20Pesquisa%20Google!15s

CgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipMbu_xIDAc7c22kJ7YuCqICk3sCMYzQ5qKubo

Ws&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwj2wc6fy8rzAhVkqJUCHW4nAtsQoip6BQiYAR

AD.

Data de envio do vídeo: até 24 de outubro às 20h.

Votação do júri: 24 de outubro até 20h30.

7.2.11.TERCEIRO LUGAR:

Construção: Theatro Municipal de São Paulo

Material de apoio e imagens para auxiliar na construção:

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x94ce56113b8aa18b%3A0x275b79f7efe

44e1e!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1Qip

OZ538sB5HU9xfeHwvybtqRhJbPSESpDMLHPrw2%3Dw213-h160-k-no!5sTheatro

%20Municipal%20de%20S%C3%A3o%20Paulo%20-%20Pesquisa%20Google!15sCg

IgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipOZ538sB5HU9xfeHwvybtqRhJbPSESpDMLHPrw

2&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiqkca7y8rzAhVLqJUCHZCvCIUQoip6BAhyEAM.

Data de envio do vídeo: até 26 de outubro às 00h.

Votação do júri: O resultado será divulgado na final ao vivo.

https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x935a3b479ffa95c9%3A0x568a9e3c07f504b8!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO1Z3iiFAgaUcp3F0kBdPQbuVWKqvy9ktiDHq1n%3Dw213-h160-k-no!5sPra%C3%A7a%20dos%20Tr%C3%AAs%20Poderes%2FDF%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipO1Z3iiFAgaUcp3F0kBdPQbuVWKqvy9ktiDHq1n&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwimjczpy8rzAhXQqZUCHY-1D7UQoip6BAh0EAM
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x935a3b479ffa95c9%3A0x568a9e3c07f504b8!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO1Z3iiFAgaUcp3F0kBdPQbuVWKqvy9ktiDHq1n%3Dw213-h160-k-no!5sPra%C3%A7a%20dos%20Tr%C3%AAs%20Poderes%2FDF%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipO1Z3iiFAgaUcp3F0kBdPQbuVWKqvy9ktiDHq1n&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwimjczpy8rzAhXQqZUCHY-1D7UQoip6BAh0EAM
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x935a3b479ffa95c9%3A0x568a9e3c07f504b8!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO1Z3iiFAgaUcp3F0kBdPQbuVWKqvy9ktiDHq1n%3Dw213-h160-k-no!5sPra%C3%A7a%20dos%20Tr%C3%AAs%20Poderes%2FDF%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipO1Z3iiFAgaUcp3F0kBdPQbuVWKqvy9ktiDHq1n&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwimjczpy8rzAhXQqZUCHY-1D7UQoip6BAh0EAM
https://www.google.com/maps/uv?pb=!1s0x935a3b479ffa95c9%3A0x568a9e3c07f504b8!3m1!7e115!4shttps%3A%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipO1Z3iiFAgaUcp3F0kBdPQbuVWKqvy9ktiDHq1n%3Dw213-h160-k-no!5sPra%C3%A7a%20dos%20Tr%C3%AAs%20Poderes%2FDF%20-%20Pesquisa%20Google!15sCgIgAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipO1Z3iiFAgaUcp3F0kBdPQbuVWKqvy9ktiDHq1n&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwimjczpy8rzAhXQqZUCHY-1D7UQoip6BAh0EAM
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7.2.12.FASE FINAL:

Construção: Bloco A do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo.

Material de apoio e imagens para auxiliar na construção:

Data de envio do vídeo: até 26 de outubro às 00h.

Votação do júri: O resultado será divulgado na final ao vivo.

7.2.13.O resultado do primeiro, segundo e terceiro colocado será revelado na final ao

vivo (informado no item 3.1.1 ).

7.3.SISTEMA DE PONTUAÇÃO E AVALIAÇÃO >> MINECRAFT

7.3.1.Os aspectos avaliados pela comissão julgadora dos vídeos serão:

- NÍVEL DE COMPLEXIDADE DA CONSTRUÇÃO;

- TAMANHO DA CONSTRUÇÃO;

- CORES;

- DETALHES INTERNOS E EXTERNOS;

- NÍVEL DE SEMELHANÇA DA CONSTRUÇÃO.

Após serem avaliadas, as construções receberão votos de três jurados:

- Dérik Dionizio - CEO Torneio de Jogos.

- Alexandre Dohnal - Narrador de e-games.

- Nofaxu - Youtuber convidado.

Vencerá o jogador/construção que obtiver mais votos. O ranking será publicado

no site do torneio.

8.DA PREMIAÇÃO

8.1.A premiação para os 3 (três) primeiros colocados de cada modalidade de

Minecraft, Mario Kart Tour e Just Dance Now será a seguinte:

-  1ºlugar – R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)

-  2ºlugar – R$ 1.000,00 (um mil reais)

-  3ºlugar – R$ 500,00 (quinhentos reais)

8.2. A premiação será enviada em até 30 dias após a final ao vivo.



8.3. Os ganhadores deverão entrar em contato com a área de Qualidade de Vida pelo

e-mail qualidadedevida@hsl.org.br.

8.4.A comissão organizadora poderá alterar os itens da premiação caso necessário,
substituindo por outros semelhantes e/ou de valores equivalentes.

8.5.O envio da premiação aos ganhadores será de total responsabilidade do Hospital
Sírio-Libanês.

9.COMISSÃO ORGANIZADORA

9.1. A comissão organizadora é composta por:

-Anna Paula Mendes Galocha - Gerente de atendimento da Torneio de Jogos

- João Vitor Apolinário dos Santos - Gerente de comunicação da Torneio de Jogos.

- Pedro Antônio da Silva - Gestor de partidas da Torneio de Jogos

9.2.Quaisquer ocorrências não previstas anteriormente serão decididas pela

comissão organizadora do torneio, cujas definições serão finais e definitivas.

9.3.As decisões da comissão organizadora do torneio são únicas e incontestáveis, não

cabendo quaisquer espécies de recursos ou apelações.

9.4.Se necessário, a comissão organizadora pode adicionar ou modificar alguma

regra sem aviso prévio.

São Paulo, 04 de outubro de 2021.
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