
 

               

 

 

 
 

Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2019 

BOLETIM Nº 0160/2019 
CCV 
 

Ilmºs. (a) Srs. (a)  
Presidentes 
Federações Filiadas  
Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 
 
 
Prezados Presidentes, 
 
 

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos – CBDA vem através deste, 
informar as definições quanto ao subsídio que será fornecido as 11 equipes 
classificadas para a fase final da Liga Nacional Divisão II. 

 

As equipes classificadas para a fase Final deverão efetuar o pagamento da taxa 
de inscrição, no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), até o dia 05 de 
setembro de 2019 e enviar sua inscrição até o dia 09 de setembro de 2019. A 
inscrição deverá ser feita com todos os nomes da equipe e apontando quais os 
atletas que serão os beneficiados. Junto com a mesma deverão ser enviados a 
cópia dos documentos informados no boletim CBDA 044/2018, além do arquivo 
em anexo preenchido. 

 

O valor determinado para a taxa de inscrição foi calculado considerando a 
participação de 12 equipes na fase final da competição. Caso alguma equipe não 
confirme a sua participação, novos cálculos serão feitos e poderá ser cobrada 
uma taxa extra de inscrição de até R$ 300,00 (trezentos reais) por equipe. 

 

Inicialmente iremos fornecer a cada equipe 8 passagens aéreas de ida e volta, 
totalizando um valor de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), baseado na 
cotação do dia 30 de agosto de 2019. Também será fornecida hospedagem para 
10 pessoas, sendo 4 diárias em apartamentos duplos para cada um. 

 

Aqueles que não enviarem a documentação completa até o dia 09 de setembro, 
poderão ter o seu benefício reduzido em relação as passagens aéreas. A 
quantidade de bilhetes final para cada time será calculada com base na cotação 
do dia útil subsequente ao recebimento completo da inscrição, adotando como 
referência 08 bilhetes pela cotação do dia 30 de agosto. 



 

 

 

 

 

Caso, após a emissão das 8 passagens aéreas de cada equipe, o valor pago 
não tenha alcançado o montante total do benefício disponibilizado, novos 
bilhetes poderão ser emitidos, de forma proporcional a todos os participantes, 
por ordem de data de inscrição.  

 

Solicitamos que o presente Boletim seja amplamente divulgado entre os seus 
clubes filiados e informamos que o original encontra-se assinado e arquivado na 
sede da CBDA.  

 

Aproveitamos a oportunidade para reiterar protestos de elevada estima e 
consideração. 

 

Atenciosamente, 

 

João Francisco de Carvalho P. Santos 
Diretor de Polo Aquático 

 


