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Brasília, 02 de abril de 2018.

BOLETIM INFORMATIVO Nº 01/2018 – FUTSAL F
Informamos os seguintes detalhes da Seletiva de Futsal Feminino de Surdos, que se realizará nos dias 14 e
15 de abril de 2018, em Jundiaí/SP.
LOCAL DA SELETIVA
Em breve
HOSPEDAGEM
Conseguimos o alojamento para, no máximo de, 15 inscritas fora do Estado de São Paulo, com apoio
da Congregação das Missionárias de Cristo, sita a Rua do Retiro, 390 - Vila Virginia, Jundiaí - SP, 13209-000.
A entrada será a partir das 15h do dia 13/04 (sexta-feira) até 14h do dia 15/02 (domingo).
O local oferece apenas o colchão e lençol de cama, onde será necessário que cada um leve: toalha de
banho/rosto, travesseiro, cobertor/manta, higiene pessoal etc.
Será custeado o valor de R$ 40,00 (quarenta reais) por pessoa com café da manhã. O pagamento do
alojamento será pelo depósito ou transferência bancária para conta da CBDS (CNPJ 28.636.504/0001-11,
Banco do Brasil, agência 3413-4, conta corrente: 39098-4) e por gentileza enviar o comprovante para
futebolfem@cbds.org.br até 10/04/2018.
Ressaltamos ainda que o almoço e o jantar serão por conta de cada pessoa.
TRANSPORTE
Assim que definirmos o local de ginásio para seletiva, iremos divulgar o valor à parte para locar o
transporte entre alojamento e ginásio, cujo pagamento deverá ser feito na hora, em dinheiro.
Para mais esclarecimentos, favor entrar em contato por e-mail: futebolfem@cbds.org.br
Atenciosamente,

Anderson Santana Marcondes Jr.
Diretor de Esportes

Gestão “Trabalhando juntos, Melhores resultados”

