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COMUNICADO 004/2018
CIRCUITO MARANHENSE MASTERS DE NATAÇÃO 2018
V ETAPA - CAMPEONATO MARANHENSE MASTERS DE NATAÇÃO
II TROFÉU APCEF/MA - 60 ANOS
"FESTAS DOS CAMPEÕES 2018"
A Associação Maranhense Masters de Natação - AMMN, comunica aos atletas,
técnicos e dirigentes de equipes, que pretendem participar do II Troféu
APCEF/MA - 60 ANOS - 5ª Etapa do Circuito Maranhense Masters de Natação
2018, e demais interessados, que o evento foi confirmado para os dias 08 e 09
de dezembro de 2018, conforme previsto no regulamento geral 2018 desta
Associação, encontrando-se com as inscrições abertas.
Aproveitamos para informar que, por motivos alheios à vontade da diretoria e
tomados à sua revelia, houve imprevistos durante a realização da 4ª etapa do
Circuito Maranhense Masters de Natação, trazendo, como consequência, a não
entrega da premiação aos atletas e clubes, como é de costume.
Com base em negociações realizadas pelo presidente afastado, Antônio
Henrique Martins, a premiação, até então não recebida, deverá ser entregue
até a realização da 5ª e última etapa de 2018, podendo ser antecipada. Neste
caso, a entrega seria realizada para os representantes dos clubes, que
repassariam a premiação aos seus respectivos atletas que fizeram jus a sua
premiação.
Em relação à 5ª Etapa, o Sr. Pedro Nolasca Lorêdo Neto, presidente em
exercício e demais membros efetivos da diretoria da AMMN, serão os
responsáveis pela sua execução, com total controle financeiro e administrativo.
Informamos ainda, que convidamos a Associação Brasileira de Masters de
Natação - ABMN, na figura da sua presidente, Helane Quesado, a acompanhar,
monitorar e auditar todos os procedimentos tomados pela AMMN nesta nova
fase.
Os representantes de clubes terão acesso à prestação de contas detalhada de
todos os custos relativos à realização da competição, com o mesmo objetivo de
acompanhar e monitorar todos os procedimentos tomados para a realização do
evento; assim como os atletas terão acesso à uma prestação de contas
resumida publicada no site. Desta forma, estamos honrando o compromisso de
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dar a transparência, tão necessária, para o desenrolar das próximas ações da
Associação.
Aproveitamos para lembrar que as inscrições da 5ª etapa encontram-se
abertas e deverão ser realizadas somente pelo site da Associação Brasileira
Masters de Natação: https://www.abmn.org.br/inscricao-on-line/,
impreterivelmente até às 23:59h (horário de Brasília) do dia 15 de
novembro de 2018, para as provas individuais; e até às 23:59h
(horário de Brasília) do dia 18 de novembro de 2018, para os
revezamentos.
As inscrições somente serão válidas caso seja enviada uma cópia do
comprovante do respectivo pagamento, com código de autenticação bancária,
até o dia 16/11/2018, que deverá ser efetuado através de depósito
bancário no BANCO DO BRASIL, Agência 2972-6, Conta Corrente
32.322-5, em nome de CARLOS EDSON MARTINS DA SILVA, CPF
483.628.593-34,
Diretor
Financeiro
da
AMMN.
O
comprovante,
obrigatoriamente,
deverá
ser
enviado
para
o
e-mail
ammnmaster@gmail.com.
Ao fim do circuito de 2018, será convocada uma reunião da diretoria da
Associação, em conjunto com os representantes dos clubes participantes do
circuito, para deliberação a respeito dos aspectos relativos às ações para os
próximos dois anos de gestão da atual diretoria.
A diretoria da AMMN, imbuída no espírito esportivo e fiel ao princípio de que a
democracia é o melhor caminho para o convívio em harmonia, deliberou por
iniciar um novo modelo de gestão, com a participação mais efetiva de todos os
representantes dos clubes. Assim, a Associação Maranhense Masters de
Natação espera contar com a compreensão e a confiança de todos os atletas
que pretendem se inscrever na próxima etapa. Estamos à sua inteira
disposição para esclarecer quaisquer duvidas.
Atenciosamente,
Diretoria AMMN.
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