Pouso Alegre, 18 de Outubro de 2019.
Excelentíssimo (a) Senhor (a) Prefeito (a)
Ref.: 14ª TAÇA DE FUTSAL FEMININO
No ano de 2019 a Taça de Futsal Feminino do sul de minas completa 14 anos. O projeto realizado pelo SESI/FIEMG
com apoio da EPTV Sul de Minas comemora a sua 14ª edição e para a festa ser completa, queremos que o seu
município participe do evento. Veja as datas da mais tradicional competição da modalidade do sul de Minas
DATA

REALIZAÇÃO

18/10

Início das inscrições

01/11

Encerramento das Inscrições

05/11

Congresso Técnico em Pouso Alegre

09/11

Previsão de Abertura em Pouso Alegre no SESI

07 ou 14/12

Previsão de Final no SESI de Pouso Alegre

As inscrições são gratuitas e deverão cumprir rigorosamente o cronograma apresentado. A inscrição de sua cidade
poderá
ser
efetuada
através
do
preenchimento
do
formulário
disponível
no
site
https://projetos.eptv.com.br/futsalfeminino/default.aspx a partir do dia 18 de Outubro. Após o preenchimento
a ficha deverá ser digitalizada e encaminhada no e-mail t.ribeiro@fiemg.com.br, com toda a documentação
necessária até dia 01/11, que será a data limite. As inscrições (originais) deverão ser entregues no dia do congresso
técnico no SESI de Pouso Alegre – Praça José Corrêa Campos, 46 - São Geraldo, Pouso Alegre - MG. A não
entrega de toda a documentação necessária implicará em desclassificação da equipe/cidade.
O responsável pelo seu município deverá seguir atentamente as orientações do Regulamento de Inscrições e
Regulamento Geral do Torneio disponível no site. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com a comissão
organizadora.
Solicitamos a presença do dirigente de sua equipe no Congresso Técnico, que se realizará dia 05 de novembro de
2019 (terça-feira), às 14 horas na Unidade do SESI de Pouso Alegre.
Favor confirmar presença com Nome – Cargo/função através do e-mail:
t.ribeiro@fiemg.com.br ou pelo telefone (12) 9 98105 6161 – Thiago Ribeiro
As demais informações serão apresentadas no Congresso Técnico. Então, sua presença é indispensável.
Atenciosamente,

Sebastião Rogério Teixeira
Presidente – FIEMG Regional Sul
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