
1ª Copa Goiana Sudoeste de Musculação, Fitness e 

Fisiculturismo em Jatai -  24 de Fevereiro de 2018. 

 

  

Centro de Eventos e Cultura (D. Benedito Domingos Cóscia)  

Apoio: 

                          



Quem Somos  
 

A Federação Goiânia de Musculação, Fitness e Fisiculturismo (Site da Federação: 

http://ifbbgo.com.br/ ),  é filiada á IFBB Brasil, é  reconhecida pelo COI (Comitê Olímpico 

Internacional), e a sexta maior federação esportiva do mundo, existente em 192 países, é 

signatária do Código Mundial Antidoping, e por esses e tantos outros motivos, o Fisiculturismo 

se tornou um esporte olímpico com participação nos próximos jogos Panamericanos em Lima no 

Peru em 2019, a mesma foi designada a promover eventos em Goiás, com a finalidade de 

difundir  á modalidade esportiva no estado.    

Público Alvo 

Destina-se a todos os atletas profissionais e amadores, e qualquer  cidadão que se interesse não 

só pelo Campeonato, mas pelo esporte em si, como pratica para saúde e bem estar.  

Sucesso do evento 

Tornar o evento algo inovador e diferente em Goiás, diante dos demais eventos semelhantes, por 

meio de “Campeonato-Show”, em local agradável, fino e confortável. Presença do publico gira em 

torno de 1.300 Pessoas por Campeonatos.  

Fazer com que todos possam ter boas experiências e satisfações, entre os quais, profissionais do 

esporte de Fisiculturismo, Atletas, membros da Confederação, fisioteraupauta, nutricionistas, 

médicos, personal trainner, professor de educação física, patrocinadores e mídia geral, tento o 

atleta ótimas premiações, em forma de valorização.  

Filiação do (a) Atleta 

(Site da Federação - http://ifbbgo.com.br/)  

* Até 20/02/2018 – R$ 150,00  

De 21/02/2018 até 30/05/2018 – R$ 200,00 

De 31/05/2018 até 31/12/2018 – R$ 250,00  

Deposito em nome da Federação Goiana de Musculação, Fitness – CNPJ: 02.246.437/0001-35 

Banco Itáu – Agência: 8515 / Conta: 21300-0 

1 - Obs: Somente por transferência bancaria (TED/DOC) ou deposito identificado na boca do 

caixa de qualquer banco.   

2 – Obs: Assim que realizar o depósito, enviar o comprovante para o e-mail da Federação: 

filiacaoifbbgo@gmail.com  

O tempo de carência mínima para solicitar a transferência é de 90 dias, somente após esse 

período, o atleta estará liberado para competir. Essa solicitação é realizada por um pedido escrito 

em (Word/ PDF) para Confederação, e a Federação. 

http://ifbbgo.com.br/
mailto:filiacaoifbbgo@gmail.com


Valores dos ingressos antecipados;  

Publico: R$ 30,00  

Meia: R$ 15,00 + 1 kg de alimento não perecível 

Valores dos ingressos no dia do evento 

Publico: R$ 50,00 

Meia: R$ 25,00 + 1 kg de alimento não perecível 

 

Maiores informações: 

Luiz Claudio Alvarenga 

Organizador da Copa Jatai.   


