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CIRCULAR AECNB/2019                                        Campo Grande, 9 de Maio de 2019. 
 

Prezado, 
 
    O Departamento de Tênis de Mesa da Associação 
Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande – MS (AECNB), tem a grata 
satisfação de convidar para participar do “XXIX TORNEIO INTERESTADUAL E 
INTERNACIONAL DE TÊNIS DE MESA DE CAMPO GRANDE - MS”, que será 
realizado nos dias 27 e 28 de Julho de 2019, nas dependências do Ginásio de 
esportes e salão da sede social da AECNB, situado à Rua Antonio Maria Coelho, 
1068, Centro. O evento é uma realização da AECNB em parceria com a Federação de 
Tênis de Mesa do Mato Grosso do Sul (FTMMS) e Confederação Brasileira de Tênis 
de Mesa (CBTM). 
 
    O valor da inscrição é de R$ 170,00 (centro e setenta 
reais), estando inclusos: participação no torneio, 02 (dois) cafés da manhã, 02 (dois) 
almoços e 01 (um) jantar, além de alojamento, com a observação de que este se 
encontra limitado para as 120 (cento e vinte) primeiras solicitações. 
 

Não haverá redução/abatimento do valor, ainda que o 
participante não queira realizar as refeições ou ficar alojado. 
 

 As inscrições deverão ser efetuadas pelo site da 
Confederação Brasileira de Tênis de Mesa (www.ctbm.org.br), no período de 
24/06/2019 a 08/07/2019.  

 
Para os atletas de outros países, as inscrições deverão 

ser realizadas mediante encaminhamento de ofício, com as informações solicitadas no 
regulamento, também no período de 24/06/2019 a 08/07/2019. 
 

Salientamos ainda, que estaremos priorizando tanto a 
qualidade técnica quanto o espírito de amizade que há muitos anos a Associação Nipo 
de Campo Grande tem para com todos os convidados. 
 
     

Contamos com sua participação e colocamo-nos à 
disposição para quaisquer esclarecimentos. 
 
    Atenciosamente. 
 
 

Bruno de Carvalho Sone Tamaciro 
Coord. do evento e Diretor do Depto de Tênis de mesa da AECNB 

  
 
 

Nilson Tamotsu Aguena 
Presidente da AECNB 

http://www.ctbm.org.br/

