Comunicado relativo à Ata da Assembleia de 25/10/2021

Empréstimo de Sócio
Agradecer ao senhor Roberto Figueira de Mello, nosso ex-Presidente, que generosamente
emprestou, ao longo de seu mandato, a quantia de R$ 55.637,52.
A forma da devolução foi acertada com ele e o faremos em 4 parcelas.
Certamente, posso externar no nome de todos os sócios nosso agradecimento e
reconhecimento.
Obrigado Robertinho.

Torneio Presencial
Encomendamos uma pesquisa aos sócios e participantes dos nossos torneios, sobre a
realização de um torneio presencial e estamos avaliando todas as ações necessárias para que o
façamos de maneira absolutamente segura e seguindo todos os protocolos sanitários
praticados em ambientes fechados, principalmente quanto a exigência do atestado de
vacinação.
Pretendemos em breve apresentar os procedimentos a serem adotados.
O Claudio Andrade informou que Portugal adotou uma cortina de acrílico nas mesas para
separar os jogadores.

Participação dos Iniciantes nos nossos Torneios
A Federação Brasileira de Bridge proporcionou cursos de Bridge para um número de mais de
30 iniciantes, conseguiu este feito com contribuição de vários jogadores, inclusive de fora do
Brasil, pede agora, que os acolhemos nos nossos torneios, de modo, a dar continuidade a sua
formação.
Estamos estudando alternativas de como dar continuidade a este trabalho.
A remuneração de nossos animadores depende da receita dos torneios, portanto a gratuidade
de sentadas afetaria diretamente a eles.
O BBO limita a 40 o número de duplas nos torneios e vários torneios estão chegando mais de
30 duplas.
As alternativas envolvem os seguintes pontos:
1234-

Doações para o pagamento das sentadas.
Desconto para as sentadas de alunos.
Pacote específicos para alunos.
Gratuidade para alunos por período a ser definido.

Qualquer que seja a decisão solicitamos aos jogadores do Bridge que se disponham a jogar
com estes principiantes para manter este interesse por longo tempo e estimular a adesão de
novos alunos.
Grato pela atenção.

Diretoria

