Santa Maria 27 de abril de 2016
ILMO(A). SR(A).
M. D. PREFEITO(A)

Prezado(a) Senhor(a):
A PARATI, estará realizando, pelo vigésimo ano consecutivo, o
projeto esportivo escolar "BOM DE BOLA", atividade que visa desenvolver os
princípios que norteiam o esporte educacional, bem como situar as escolas
participantes como centro esportivo e formativo da comunidade, descobrindo
assim novos talentos e estimulando o acesso ao desporto para um número cada
vez maior de atletas.
Dentro deste objetivo, estamos remetendo a esta Prefeitura, este
convite para a indicação de uma equipe escolar representando seu município
(para atletas nascidos nos anos de 2002 a 2005), na modalidade de futebol de
campo, nos naipes masculino e feminino, onde as equipes que irão à fase regional
serão agraciadas com um trofeu e um terno de camisetas para a disputa.
Para que nosso objetivo seja alcançado, convidamos seu município,
através de sua Secretaria Municipal de Educação, a mais uma vez, engajar-se
neste grandioso Projeto, informamos ainda que as fases regionais ocorrerão
conforme segue abaixo, e de acordo com o regulamento geral seu município deve
participar na regional pré determinada:








01 - Região Fronteira/Sul - Bagé (18 de agosto) 02 – Região Noroeste - Santa Rosa (14 de setembro)
03 – Região Norte – Passo Fundo (28 de setembro)
04 – Região Centro – Santa Maria (05 de outubro)
05 – Região Metropolitana – Parobé (11 de outubro)
06 – Região Vale do Rio Pardo – Teutônia ( (21 de outubro)
07 - Região Serra – Flores da cunha (26 de outubro)

A grande final será realizada em 04 de novembro, em Passo Fundo, e
as inscrições bem como o regulamento podem ser obtidos no site
www.bomdebola.org.br (inscrições obrigatórias via site).
Aguardamos o apoio para a indicação de um representante do seu
município na etapa regional pré definia, e colocamos a sua disposição para
qualquer outra informação no e-mail gelsonsmrs@hotmail.com, ou nos telefones,
(55) 3219-3401 pela manhã, ou (55) 9944-9886 a qualquer horário.
Sendo o que tínhamos para o momento e certos de
contarmos com a participação desta Prestigiosa Prefeitura Municipal através da
Secretaria de Educação, subscrevo-o, atenciosamente.

____________________________________
……Gelson P. Della Méa…..
Coordenador Técnico

