
 

 

     
 

Amparo, 21 de janeiro de 2019. 

 

ERRATA E ESCLARECIMENTO OFÍCIO 001 / 2019 

 

REF: FILIAÇÃO INDIVIDUAL COM O DEPARTAMENTO DE HOCKEY INLINE - CBHP 

 

Prezados Representantes, Responsáveis, Atletas e comunidade do hockey, 

 

Conforme foi informado no OFÍCIO 001, para o ano de 2019, todos os atletas 

(categoria adulta e menor) para participarem dos eventos oficiais realizados pelo 

Departamento de hockey inline da CBHP, FBH e FPHG (conforme divulgado CALENDÁRIO 

2019) deverão estar em conformidade com suas equipes, estas em conformidade com suas 

respectivas Federações e as mesmas deverão estar regularizadas com a Confederação.  

Perante o Departamento de Hockey Inline todos os atletas, treinadores e 

dirigentes (categoria adulta e menor) deverão realizar o pagamento da anuidade, no 

valor de R$ 50,19 (cinquenta reais e dezenove centavos), por meio de depósito na 

conta sinalizada abaixo e posteriormente enviar o comprovante, juntamente com a 

FICHA DE FILIAÇÃO preenchida, para inlinehockey.cbhp@gmail.com.  

OBS.: Os atletas menores que estejam em seu primeiro ano de competição terão 

isenção no pagamento da anuidade, devendo encaminhar somente a FICHA DE 

FILIAÇÃO. 

 A FICHA DE FILIAÇÃO original deverá ser entregue, completamente preenchida, 

assinada e com os documentos exigidos caso necessário, para algum dos responsáveis do 

Departamento de Hockey Inline no primeiro evento oficial que o atleta venha a participar.  
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O valor de R$ 50,19 será válido para as filiações realizadas até o dia 31 de janeiro. Após 

essa data os valores serão diferenciados a cada novo mês. (fev = R$ 70,19; mar = R$ 

90,19; abr = R$ 110,19; mai = R$ 130,19; jun = R$ 150,19; jul = R$ 170,19; ago = R$ 

190,19; set = R$ 210,19; out = R$ 230,19; nov = R$ 250,19 e dez = R$ 270,19). 

** Os R$ 0,19 (dezenove centavos) agregado ao valor da filiação é para poder facilitar a 

identicação dos depósitos referente a modalidade do hockey inline.  

 

Atenciosamente 

Departamento de hockey Inline – CBHP (inlinehockey.cbhp@gmail.com) 

Departamento de hockey no gelo – FBH e FPHG (fphg@fphg.com.br) 


