
 
 

GERÊNCIA EXECUTIVA DE ESPORTES 
 

Nome do Evento: Asbac Solidária. 

Data: 8.2.2020 (sábado) 

Local: Campo de Futebol Oficial. 

Horário: 

8h15 – Amistoso de Futebol de Campo Principal - Time A X Time B 

Inscrição individual. Cada time será formado com até vinte atletas, por meio de sorteio 

dos entre os 40 (quarenta) primeiros inscritos. 

Para participar do amistoso de Futebol Principal, o associado deverá ter nascido até 

31.12.2002. Ao fazer a inscrição o associado deverá informar a idade e a posição que 

joga (zaga, lateral direita ou esquerda, meio de campo ou ataque). 

10h – Amistoso de Futebol de Campo Veterano – Peladeiros da Asbac X Peladeiros do 

Minas Brasília. 

Obs: Para participar do amistoso de futebol Principal ou veterano, o associado deverá 

efetuar o pagamento da inscrição até 7 de fevereiro de 2020 e fazer a doação de uma 

cesta básica ou cinco quilos de alimentos não perecíveis ou cinco itens de limpeza ou 

higiene pessoal, na Secretaria de Esportes da Asbac, até 7 de fevereiro, das 8h às 18h 

ou no dia 8.2, no bar dos campos, antes de iniciar o jogo. 

O valor da inscrição individual tanto do jogo da categoria principal quanto da categoria 

veterano no valor de R$ 10,00 será para custear despesa com arbitragem e 

organização do Evento.  

Obs: Para confirmar participação no jogo amistoso deverá enviar o nome, data de 

nascimento e posição que joga juntamente com o comprovante de pagamento do 

valor de R$ 10,00 

Dados da conta da Asbac: 

Agência: 3590-4 

Conta Corrente: 425020-6 

Banco do Brasil 

CNPJ: 02.314.982.0001/11 
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Outras atividades que farão parte do Evento Beneficente: 

 
Arrendatário: Deep Water Running 
Horário: 9h –  
Atividade: Aula de Deep Running 
Local: Piscina de Saltos 
Obs: obrigatório a apresentação de Atestado Médico. 

 
Arrendatário: Escola de Natação Aquanaii 
Horário: 10h 
Local: Piscina Olímpica. 
Atividades:  
1 (um) tiro curto de 50m contra o relógio. 
1(um) revezamento de 50m com todos os inscritos no Evento.  
Obs: obrigatório a apresentação de Atestado Médico.  

 

Evento:  Aulão de Funcional 

Local: Academia Athlétique 

Horário: 10h 

Obs: Para participar das atividades do Deep Water Running, da Escola de Natação 

Aquanaii e da Academia Athlétique os interessados deverão ser associados do clube e 

também fazer a doação de uma cesta básica ou cinco quilos de alimentos não 

perecíveis ou cinco itens de limpeza ou higiene pessoal, que serão doados a 

instituições de caridade. A doação poderá ser entregue no dia do Evento. Para se 

confirmar a inscrição deverá entrar em contato com a Gerência de Esportes. 

Informações e inscrições: 

Gerência de Esportes 

Fone: 3212-5424 / 99131-4361 

E-mail: esportes@asbac.com.br 
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