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Salvador, 06 de Julho de 2015. 
Of. CL nº 041/2015 
 
 
Prezados Representantes, 
 
 
Conforme determinado pela Diretoria da FBFS, através do Ato Oficial n

o
 007/2015, de 06/07/2015 (cópia em 

anexo), onde consta o sistema de disputa do Zonal Final (3ª. Fase), do XXIII Torneio Aberto Taça Estado da 
Bahia Adulto Masculino – Edição 2015, que acontecerá no período de 10 a 12 de Julho de 2015, na cidade de 
Eunápolis, segue abaixo algumas informações pertinentes ao referido evento. 
 

Informamos que será fornecido para as equipes visitantes hospedagem, café da manhã, almoço e jantar, para 
até no máximo 15 (quinze) pessoas por equipe, sendo que a hospedagem será a partir das 14h00min do dia 
10/07/2015 (sexta-feira) e a alimentação a partir do jantar desse mesmo dia. Solicitamos às equipes que 
mantenham contato com o hotel onde ficarão hospedadas, a fim de informarem os nomes e os RGs dos atletas 
e membros da comissão técnica que serão hóspedes, bem como a hora em que chegarão na cidade. Para 
mais informações mantenham contato com o Representante da FBFS e/ou Representante do Sediante 
naquela cidade. 
 

a) HOSPEDAGEM / REFEIÇÃO 
Hotel Brasil Itália – Rua Floriano Peixoto, nº 90 – Bairro Centro.   
Telefones: (73) 8111.8966 / 3281.3218 – Responsável: Sr. Johnny. 
 

b) CONTATOS 
Representante do Sediante  – Davi Matos  (73) 8874.8224. 
Representante da FBFS  – Eliéliton Pereira      (73) 8115.3674. 
 

c) LOCAL DOS JOGOS 
Ginásio: Antônio Carlos Magalhães  Endereço: Bairro Centauro 
Tamanho da Quadra: 18,5m x 38,5m   Piso: Emborrachado Capacidade: 1.500 pessoas 
 

d) CERIMÔNIA DE ABERTURA 
Solicitamos às equipes preliantes da primeira rodada e mesmo aquelas que estiverem folgando, que 
cheguem ao Ginásio de Esportes às 18h15min, devidamente uniformizadas, a fim de que possam 
participar do desfile da cerimônia de abertura. 
 

Obs.:   
1-

 As equipes que forem desclassificadas, na rodada do sábado pela manhã, deverão deixar o hotel 
logo após o almoço desse mesmo dia. 

2-
 As equipes que forem desclassificadas, na rodada do sábado à noite, deverão deixar o hotel logo 

após o café da manhã do domingo, pois só haverá almoço apenas para as equipes que estiverem na final. 
3-

 A presente programação poderá sofrer algumas modificações que, se for o caso, serão informadas 
oportunamente. 
 
 
Atenciosamente, 

 
Roberval Raymundo Cidreira 
Superintendente 
 
 
 
Aos 
Representantes das Equipes do(a) 
ECF/Eunápolis Futsal    Bonito Futsal Clube  Boca Juniors Futsal/Itapetinga 
LEM/Vento em Popa/Janjar Esporte Clube  Seleção de Madre de Deus All Star/Teixeira de Freitas 


