
 

 

FEDERAÇÃO MINEIRA DESPORTIVA DOS SURDOS 
Fundada em 13 de março de 1982 – CNPJ: 16.887.093/0001-58 

Filiada à Confederação Brasileira de Desportos de Surdos / CBDS 
Reconhecida de Utilidade Pública Municipal – Lei no 3755 de 25 de 

abril de 1984. 

 
Ofício FMDS/Esportes Nº 21/2019 - Circular  
 

 
Belo Horizonte, 15 de abril de 2019. 

 
 Ilmo. (a) Sr. (a)  
DD. Presidente da Instituição Filiada  
Nessa. 
 
 
Senhor(a) Presidente,  
 
Com os cumprimentos da Diretoria, e atendendo a pedido de Diana Kyosen e Igor Rodrigues, estamos                
encaminhando em link abaixo, cronograma e documentos visando a participação de sua(s) equipe(s) de              
vossa conceituada entidade na Copa Minas de Futebol Society FMDS 2019, que terá nos dias 18 a 19 de                   
maio de 2019 em Pará de Minas-MG, a saber:  
 

● Cartaz Ilustrativo em anexo; 
● Modelos Comprovante de Pagamento Taxa de Inscrição e de Multas no site; 
● Relação Nominal de Equipe enviar 10 dias antes do jogo, conforme cronograma e modelos no site; 
● Relação de Visitantes para entrar nas dependências do clube, modelo e cronograma de entrega no 

site; 
● Cronograma do Evento no site; 
● Equipes Femininas e Masculinas não confirmadas em assembléia nas modalidades, enviar ofício de 

participação neste evento até o dia 19 de abril; 
● Demais arquivos, regulamento, tabelas, boletins informativos, cronograma, etc, devendo todas 

entidades acompanhar atentamente informações atualizadas no site: 
http://site.fmds.org.br/2019/04/14/5a-copa-de-futebol-society-fmds-2019/; 

 
Prazo e Taxas: O valor da Taxa de Inscrição da sua entidade para participar do evento é, excepcionalmente e                   
promocionalmente, de R$ 680,00 (seiscentos e oitenta reais) para a categoria masculina e R$ 400,00               
(quatrocentos reais) para a categoria feminina e deverá ser depositado até o dia 02/maio/2019, após esta                
data, dia 3 de maio o valor promocional se encerra e volta ao valor original conforme tabela de taxas 2019                    
que é de R$ 800,00 na conta da FMDS especificado abaixo para depósito:  

Banco: Banco do Brasil (001)  
Agência: 0643-2 
Conta corrente: 131.664-8 
CNPJ: 16.887.093/0001-58 

 

Atenciosamente,  
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