
Porto Alegre, 11 de outubro de 2018. 

 

Ilustríssimos Senhores ÁRBITROS E ÁRBITROS ASSISTENTES  

 

                  Prezados senhores, 

   

                 O presente nos dá a oportunidade de COMUNICAR os ÁRBITROS e ÁRBITROS ASSISTENTES DA CAPITAL 

á disposição da FGF, classificados na letras “A” (e alguns convidados especiais da LETRA “B”), que estaremos 

iniciando a Pré-Temporada de 2018, com segue: 
 

PRÉ-TEMPORADA/2018 
(Evento organizado e financiado pela FGF) 

 

PARA OS ÁRBITROS E ÁRBITROS ASSISTENTES - letra “A” 
➢ DIAS:  12 a 14/JANEIRO/2018; 

➢ HORÁRIO DE APRESENTAÇÃO NO LOCAL:  07:30 horas;      

➢ LOCAL: Hotel  Villa Borghese - Rua John Kennedy 1031 -  Cidade Alta - Flores da Cunha 

➢ FARDAMENTO: Os treinamentos de campo deverão ser com as camisetas oficiais do Gauchão, portanto, levar seu 

fardamento completo (camisetas: amarela e preta e demais acessórios);   

➢ ATIVIDADES: Cronograma será entregue no dia 12 de janeiro de 2018, no hotel; 

➢ PRESENÇA: É de extrema importância em todo o período. 

 

ENCERRAMENTO DA PRÉ-TEMPORADA: Dia 14/01/2018, logo após o almoço, em torno das 13:00 horas. Solicitamos a 

todos fazer o check-out na portaria do hotel e entregar as chaves dos apartamentos. 
 

ATENÇÃO SENHORES ÁRBITROS CONVIDADOS E OUTROS:  
1) Somente participarão da Pré-Temporada (evento organizado e financiado pela FGF) os árbitros da ativa, árbitros assistentes da 

ativa, presidente do SAFERGS, CEAF/RS e seus convidados oficiais, sendo VETADA a presença de outras pessoas na sala de 
aula. Os convidados especiais que comparecerem aos treinamentos de campo e sala de aula, NÃO PODERÃO SE MANIFESTAR 
NAS INSTRUÇÕES TÉCNICAS À ARBITRAGEM, FAZER FILMAGEM OU FOTOGRAFAR a atividade. 

2) As despesas com hotel e alimentação (café da manhã; almoço com 01 refrigerante, ou 01 água mineral ou 01 suco; janta com 01 
refrigerante, ou 01 água mineral ou 01 suco), correrão por conta da FGF. As despesas extras ficarão por conta de quem as fizer. 

 

REFLITAMOS: 
“A VERDADE FAZ BEM A SAÚDE, VAMOS PRATICÁ-LA SEMPRE” 

 

                   Para finalizar, reiteramos nossos protestos de elevada estima e consideração, desejando um feliz natal e um 

ótimo ano novo. 

 

Cordialmente, 

 
Luiz Fernando Gomes Moreira 

PRESIDENTE DA CEAF/RS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LFGM. 

 


