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NOTA OFICIAL 213-2017
Curitiba, 12 de dezembro de 2017.
De acordo com as normas legais vigentes, para
conhecimento dos Filiados, Vinculados e a devida execução
de todos aqueles que devem obediência à legislação em
vigor, publica-se o seguinte:
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2. SUPERINTENDÊNCIA

Reunião de avalição dos Campeonatos promovidos pela Federação Paranaense
de Voleibol em 2017
Data: 14 e 15 de dezembro
Programação:
14/12 – Quinta – feira – Círculo Militar
14h00 - Avaliação dos campeonatos regionais e o planejamento de 2018
19h30 – Cerimônia de premiação dos Campeonatos Regionais
15/12 – Sexta-feira – Pequeno Auditório do Teatro Guaíra
Entrada pela Rua Amintas de Barros
09h00 - avaliação de todos os campeonatos paranaenses e discussão de regulamento dos
campeonatos de 2018, fórmula de disputa, número de participantes, caderno de encargos
sede, taxas, alteração das idades em função das novas idades adotadas pelos
Campeonatos Brasileiros de Seleções,
17h00 – Entrega das bolas das inscrições dos Campeonatos
Previsão de encerramento às 18h00.
Informações importantes
Para que possamos construir juntos um plano de ação para 2018 é necessário a
participação de todos os filiados, apontando falhas, sugerindo alternativas viáveis para
melhorarmos ainda mais. Portanto, nos dias 14 e 15 de dezembro todos estão convidados
a participar da reunião de avaliação de 2017 e o planejamento de 2018, que será realizada
em Curitiba.
Após a reunião, serão entregues as bolas referentes à taxa de inscrição dos Campeonatos
Paranaenses para as entidades filiadas que tiverem quitadas tais inscrições. Peço que cada
um verifique com o financeiro da FPV a situação do seu clube para não haver destempero
posterior em caso de não entrega das bolas.
As bolas não entregues na reunião do dia 15/12 só serão entregues aos filiados na
Assembleia Geral em abril de 2018.
A Federação custeará o almoço dos participantes no dia 15/12 e, no dia 14/12, haverá um
coquetel de encerramento da cerimônia de premiação.
As entidades que vão participar da reunião devem confirmar presença com Sandra na FPV
(41) 3363-4653 ou através do e-mail registro@voleiparana.com.br
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Ademais, gostaríamos de congregar as pessoas que desenvolvem o voleibol para juntos
construirmos mecanismos de melhora técnica e fortalecimento da nossa modalidade.
Contamos com a participação de todos.

Jandrey Vicentin
Superintendente

Os assuntos publicados, passam a vigorar imediatamente após a sua publicação.

Neuri Barbieri
Presidente
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