
Meus Prezados, bom dia,  
 
Com os nossos cumprimentos, dirigimo-nos a vocês para informar que, no período de 29 de 
novembro a 05 de dezembro do corrente ano, o Ministério do Esporte, em parceria com a 
Confederação Brasileira do Desporto Escolar – CBDE, participará com uma delegação de 
estudantes brasileiros, dos XVI Jogos Sulamericanos Escolares, que se realizarão na cidade 
de Lima, no Peru. 
  
Trata-se de um evento promovido pelo CONSUD – Conselho Sul-Americano de Desportes, do 
qual o Brasil é integrante. Esse evento reunirá 10 países de nosso continente, nas modalidades 
de: atletismo, natação, tênis de mesa, xadrez, judô, basquetebol, handebol, voleibol e futsal, 
todos masculino e feminino.  
 
Recebemos a incumbência de, em conjunto com a CBDE, organizar a Delegação Brasileira de 
Escolares que participará do evento, tendo como base os resultados das Olimpíadas Escolares 
- Fortaleza -2010.  
 
Estamos fazendo contato direto com os Diretores dos Estabelecimentos de Ensino cujas 
equipes das modalidades coletivas foram campeãs, para que nos envie com urgência:  
 
Nome completo dos alunos e técnico que compõem a equipe; 
N° RG ou passaporte; 
Data de nascimento; 
Tamanho do uniforme (P, M, G, GG ou EXG); 
Nº  da camisa de jogo; e, 
Aeroporto mais próximo da cidade em que residem. 
  
Seguem, a lista de documentos e algumas informações que, por oportuno, solicitamos às 
Direções dos Estabelecimentos de Ensino, pais ou responsáveis irem providenciando para cada 
componente da equipe: 
 
 
Documentação necessária para viagem: 
 
- Nome completo; 
- Foto 3 X 4 recente; 
- 1 foto digitalizada que deverá ser encaminhada pelo e-mail abaixo; 
- Autorização para o (a) atleta viajar desacompanhado (a) dos pais, firmada pelos pais, com 

firma reconhecida “ por AUTENTICIDADE “ ou “VERDADEIRA” em cartório(modelo em 
anexo) ou no site da CBDE: www.cbde.org.br; . Não esquecer de colocar uma foto no topo da 
folha  e que o documento deverá ser feito em duas vias ou se só fez uma, deverá tirar uma 
cópia autenticada;  

- Declaração de escolaridade, assinada e carimbada pelo diretor da escola, atestando que  o 
aluno está regularmente matriculado e freqüentando as aulas desde o dia 31 de março do 
corrente ano; 

- Carteira de Vacina internacional contra a Febre Amarela; 



- Cédula de Identidade(emitida pela Secretaria de Segurança Pública ou órgão similar do 
estado, depois de 01/01/2000 – não servem as identidades funcionais ou de Ministérios) ou 
Passaporte de cada componente da equipe; 
- informar (por e-mail) o tamanho do uniforme(PP, P, M, G ou GG) somente 1 tamanho será 
permitido; 
- Atestado médico (atestando plenas condições físicas e mentais para prática de esporte). 
Caso utilize algum medicamento, levar a receita médica juntamente com o remédio e informar 
aos dirigentes. 
- Informar qual o aeroporto mais próximo da residência; e, 
- informar telefones e e-mail para contato do responsável pelos atletas. 
- O peso máximo de bagagem por pessoa é de 18 quilos. 
  
Os atletas trarão toda a documentação consigo para São Paulo, onde todos ficarão 
concentrados, em hotel, um dia antes da viagem para Lima/Peru. Não necessita nos enviar 
nada por correio. 
 
Por favor, repassem essas informações para quem necessitar. Em breve estaremos repassando 
outras informações. Qualquer dúvida, abaixo estão os nossos contatos(os e-mails deverão vir 
nos três endereços eletrônicos). Desde já contamos com a colaboração de todos para levarmos 
a bom termo a participação brasileira nesses jogos. 
 
rivaldo.silva@esporte.gov.br;,  robson@cbde.org.br;  e  deboraccosta@hotmail.com;  
 
P.S.   Ainda não temos qualquer informação a respeito de local de hospedagem, em Lima/Peru, 
bem como ainda não temos os vôos em que seguiremos para Lima. Só teremos estas 
informações dias antes da viagem, no final de novembro. 
 
Abraços 
 
Rivaldo Araújo da Silva 
Coordenador-Geral de Esportes para Paraatletas de Alto Rendimento - CGPAR 
Departamento de Esporte de Base e de Alto Rendimento - DEREN 
Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento - SNEAR 
Ministério do Esporte - Brasília - DF 
Fone: 0 55 (61) 3429-6818  e  3429-6843 
Celular: 0 55 (61) 9228-2317 
E-mail:  rivaldo.silva@esporte.gov.br e rivasilva@uol.com.br 
Skype: rivaldosilva1 

 

 


