ASSOCIAÇÃO DE FANFARRAS E BANDAS DA BAHIA
AFAB/BA
Fundada em 22 de março de 1992 - CNPJ: 34.326.553/0001-50

Salvador, 13 de maio de 2019

CIRCULAR AFAB/BA 005/2019

Prezados(as)
A diretoria da Associação de Fanfarras e Bandas da Bahia – AFAB/BA, vem por meio
deste comunicar sobre a abertura das inscrições para a XXV edição do Campeonato
Baiano de Fanfarras e Bandas.
As inscrições estarão abertas a partir de 13/05/2019 e irão até o dia 09/06/2019, para
efetuar a inscrição, o associado deverá encaminhar a ficha de inscrição preenchida
juntamente com o comprovante de pagamento da taxa de inscrição no valor de R$
350,00 (trezentos e cinquenta reais) para os e-mails da associação(colocar os e-mails)
ou ainda, entregar presencialmente na Assembleia Geral de aprovação do
regulamento e sorteio das praças que acontecerá no dia 09/06/2019.
Para participar do sorteio a corporação deverá obrigatoriamente estar com a sua
inscrição efetivada e com a anuidade em dia, para tanto, no corrente ano a anuidade
foi estipulada em R$837,00 (oitocentos e trinta e sete reais) o que nos dá uma
mensalidade de R$69,75 (sessenta e nove reais e setenta e cinco centavos), dessa
forma, para ser considerado apto ao sorteio o associado deverá ter efetuado o
pagamento de no mínimo sete (06) mensalidades, ou seja, R$418,50 (quatrocentos e
dezoito reais e cinquenta centavos) até a data do sorteio além do valor total da taxa
de inscrição de R$350,00 (trezentos e cinquenta reais).
EM RESUMO:
Período de inscrição - 13/05/2019 à 09/06/2019;
Assembleia geral para Aprovação do regulamento - 09/06/2019 (manhã)
Assembleia geral de sorteio - 09/06/2019 (à tarde);
Valor da Anuidade - R$ 837,00 (12 x 69,75)
Valor da taxa de Inscrição - R$ 350,00
Valor total que o associado deverá pagar para estar apto ao sorteio - R$ 768,50
(418,50 + 350,00)
Atenciosamente,

Adriana Aparecida
Presidente

Marcus Bittencourt
Secretário
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