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São Paulo, 28 de julho de 2022. 
 
 

O Cooper Clube  e a Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa (Bunkyo) tem a grata 

satisfação de convidar sua entidade a participar do XXV Torneio de Beisebol Cooper Clube – 
categoria Pré-infantil / I Torneio Esportivo de Integração Bunkyo, que será realizado nos dias 24 
e 25 de setembro de 2022, nas dependencias do COOPER CLUBE, localizado na Av. Guilherme 

Fongaro, 351 – Pq Ipê – São Paulo - SP. 
 

As taxas serão aplicadas conforme a tabela atual da CBBS como segue: 

• Taxa de inscrição: R$ 400,00; 

• Café da manhã: R$ 10,00 (atletas e jovens até 10 anos) e R$12,00 (jovens acima de 10 anos e 

adultos); 
• Refeições: : R$ 22,00 (atletas e jovens até 10 anos) e R$25,00 (jovens acima de 10 anos e 

adultos); 
 

Solicitamos a confirmação de sua participação até o dia 22/08/2022, nos informando: 

• Relação dos atletas para confecção de livretos; 

• Quantidade total de visitantes, atletas e acompanhantes, para preparação de refeições; 

• Necessidade de alojamento, com quantidade de hóspedes e para quais datas. 
 

Favor enviar as informações para: 

Takao Honda – (11) 99426-4690 – email: dantehonda@gmail.com 
 

Observações: 

• Solicitamos o envio de dois árbitros (sendo um de home-base) e anotadora; 
• O Cooper Clube mudou o procedimento para controle de entrada de visitantes. O valor do 

estacionamento para carros será de R$ 20,00 para um dos dias ou R$ 30,00 para ambos os 
dias. Será necessário carimbar o ticket no sábado, para obter o desconto para o domingo;  

• Para os ônibus, a taxa diária do estacionamento é R$ 45,00 para os 2 dias. 
 
 
Atenciosamente, 
 

 
Carlos Takeda 
Diretor do Departamento de Beisebol e Softbol 
 


