FEDERAÇÃO GAUCHA DE DESPORTOS AQUÁTICOS
Fundada em 12 de Setembro de 1955
“NATAÇÃO, ESSE ESPORTE SALVA VIDAS!”

BOLETIM 001- 2018 - Porto Alegre, 05 de Fevereiro de 2018.

Senhores:
Para atualização em nossos cadastros, solicitamos que nos enviem a composição dos
gestores abaixo, as seguintes informações: Nome completo, E-mail, Fone, Cargo:
Presidente e ou Proprietário: do Clube/ Escola/ Associação / Academia, ...
Vice Presidente : do Clube/ Associação / Escola/ Academia , ...
Secretario (a) da Diretoria
Vice Presidente de Esportes e ou Gerente de Esportes
Secretario (a) (s) do depto Esportivo
Diretor de Natação Federada – Master – Aguas Abertas,
Coordenador (es) do depto de Natação / Esportivo
Financeiro ( responsável)
Conforme o Regimento de Taxas da FGDA 2018 divulgado no site, no que tange ao
pagamento das mensalidades/anuidade ( filiados), aos que optarem pelo parcelamento
deverão efetuar a 1ª parcela de 10X ( dez vezes) até o dia 10/03/2018 no valor de R$
291,49 , e assim a cada mês. Para valor único ( anuidade) no valor de R$ 2.671,94 até o
dia 10/02/2018.
OBS. após o dia 10/02, estaremos emitindo o boleto bancário correspondente ao valor
da 1ª parcela .
Solicitamos que seja providenciada a ficha de Cadastramento e ou Recadastramento dos
responsáveis técnicos 2018 (ficha individual), constante no site, para ativação no sistema
CBDAWEB ( confederados) e credenciamento Confederados- Federados Máster, Aguas
Abertas, Natação, e outros.
Lembramos que para os cadastros novos ( Natação e Águas abertas Confederados) para o
CBDAWEB é necessário a foto jpg 5x7 (compatível para documento), e demais
informações constantes na ficha de cadastros novos no site.
A relação das renovações de cadastros para 2018 já poderão ser providenciadas.
Obrigada.
_______________________________________
Mauro Campos de Quadros- Presidente
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