Rio de Janeiro, 18 de abril de 2022
Assunto: Convite para treinamentos em Saquarema
Senhor Presidente,
A Confederação Brasileira de Voleibol, pelo presente, convida os atletas, abaixo relacionados,
para o Laboratório de Detecção de Talentos no período de 18 a 24/04/2022, visando futura
convocação para a Seleção Brasileira.
Apresentação:
Data
Local

-

18/04/2022 – 12:00 horas
CDV - Centro de Desenvolvimento de Voleibol
Av. Ministro Salgado Filho, 7000 – Barra Nova
Saquarema – RJ

Atletas:

NOME COMPLETO
GUSTAVO FONTANELA RAIMUNDO DA SILVA
VINICIUS HENRIQUE MIRANDA SOUZA

FEDERAÇÃO ATUAL
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE VOLEIBOL
FEDERAÇÃO MINEIRA DE VOLEIBOL

FEDERAÇÃO DE ORIGEM
FEDERAÇÃO CATARINENSE DE VOLEIBOL
FEDERAÇÃO MINEIRA DE VOLEIBOL

Requisitos:
A autorização para viagem de menores assinada pelo responsável deverá ser
apresentada nos aeroportos e na apresentação no Centro de Treinamento pelos atletas
com menos de 16 anos. Sem esta autorização, o atleta poderá ser impedido de viajar
pela companhia aérea.
Os atletas deverão se apresentar com autorização médica para prática desportiva.
Na falta da entrega da autorização original, o atleta será impedido de treinar.
Os atletas deverão apresentar comprovante de vacinação completa (mínimo duas
doses ou dose única) contra COVID-19.
Ambos os documentos devem ser enviados para selecoes@volei.org.br. Os originais
deverão ser entregues no dia da apresentação.

Solicitamos que os atletas acusem o recebimento deste convite, com urgência, e informem
a Unidade Seleções pelo e-mail selecoes@volei.org.br os seguintes dados:
•
•
•
•
•
•
•
•

Nome completo do atleta
RG do atleta com órgão expedidor e data da expedição
CPF do atleta
E-mail do atleta
Telefone atual de contato (residencial)
Telefone atual de contato (celular)
Telefone dos pais
Cidade e aeroporto de ida e volta

Antecipamos agradecimentos por sua cooperação no sentido de enviar aos atletas e
respectivos clubes, este documento.

Atenciosamente,

Julia de Carvalho Anselmo da Silva
Gerente de Seleções.

