LIGA MINEIRA DE FUTEBOL
CNPJ 36.373.499/0001-20

Montes Claros-MG, 10 de março de 2020.
Ofício LMF/DCO/003/2020 (Circular)
Prezado (a) Sr.(a) Presidente,

Servimo-nos da presente oficializar a CARTA CONVITE, que deverá ser
repassada e divulgada aos clubes e Federações, à realização da COPA MINAS
GERAIS DE FUTEBOL 2020 – CATEGORIA SUB-20, que será realizado no Estado de
Minas Gerais, no período de 11.07 a 26.07 de 2020, tendo como organizador o Victória
Clube de Montes Claros e co-organizadora da competição a LMF – Liga Mineira de
Futebol, e foi definido que o mesmo terá como sede a cidade Montes Claros.
Montes Claros é um município do Estado de Minas Gerais; Localiza-se a
norte da capital do estado, distando desta cerca de 422 km. Ocupa uma área de
3.568,941 km², sua população, conforme estimativa do IBGE de 2019, era de 409.341
habitantes.
Os clube interessado deverá remeter à Diretoria de Competições (DCO) –
através do e-mail presidente@victoriaclube.com.br – até o dia 15.05.2020, sexta-feira,
às 18h00min cópia dos seguintes documentos:
1. Manifestação firmada pelo Presidente, através de ofício em papel
timbrado, do clube, comunicando o interesse em participar do aludido
campeonato;
2. Ter personalidade Jurídica (enviar Cartão do CNPJ).
Os documentos acima mencionados deverão ser enviados digitalmente,
esclarecemos ainda que a competição, tem uma premiação nos seguintes termos:
A) 1º Lugar – R$10.000,00 (Dez mil reais), Taça e medalhas;
B) 2º Lugar – R$5.000,00 (Cinco mil reais), Taça e medalhas;
C) 3º Lugar – Taça e medalhas.
Por fim, informamos que o Conselho Técnico (que será convocado
mediante ofício encaminhado aos clubes) será realizado no dia 29.05.2020, sexta-feira
na sede da Liga Mineira de Futebol.
No aguardo de vossa manifestação, permanecemos à disposição para
eventuais esclarecimentos e rendemos nesta oportunidade nossos sinceros votos de estima
e apreço
____________________________________
Reynaldo Dimas Pinto
DCO – Diretoria de Competição
COPA MINAS GERAIS DE FUTEBOL
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