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FEDERAÇÃO AQUÁTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, associação privada, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.977.695/0001-15, com sede na Rua Santa Luzia, nº 799, grupo 

nº 201, Bairro Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.030-041, neste ato, 

representada na forma estabelecida em seu Estatuto Social, por intermédio do seu 

Presidente, através do presente, vem COMUNICAR ao público em geral que foi aprovado o 

que segue: 

 

INFORMAR que o CAMPEONATO BRASILEIRO JÚNIOR DE NATAÇÃO DE 

VERÃO será realizado nos dias 04 a 08/11/2019 no Clube de Regatas do Flamengo.  

Em conversa com o Presidente da CBDA, Sr., Miguel Cagnoni ficou acertado que 

as inscrições das competições serão feitas DIRETO com a federação que sediará o 

evento, sendo assim segue em abaixo os valores e dados bancários para 

pagamento: 

 

a)  Valor de nado: R$ 37,64. 

b)  Valor de taxa de aluguel de Piscina por atleta: R$ 26,50. 

 

Dados bancários: 

Banco SANTANDER 

Agência: 2079 

Conta Corrente: 13001495-7 

CNPJ: 33.977.695/0001-15 

Federação Aquática do Estado do Rio de Janeiro. 

 

Lembrando a todos que aqui no Rio de Janeiro é cobrado essa taxa para pagamento 

do aluguel da piscina. 

 

Havendo saldo remanescente, o valor de receita será destinado para as Federações 

que estão com dívidas com pagamento de arbitragem de campeonatos passados.  

 

ATENÇÃO: 

O atleta tem que está com o pagamento comprovado até o dia da prova, caso o 

contrário não será permitido que o mesmo nade. 

 

Por fim, se caso a receita não suprir as dívidas da competição haverá uma reunião 

com os dirigentes dos clubes do Rio de Janeiro para se conversar uma solução, já 

que sendo a competição do Estado do RJ não haverá despesas de hospedagem e 

transporte.  
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2) INFORMAR as Entidades Filiadas e Vinculadas, que na atual Temporada de 2019, todas e 

quaisquer comunicações Técnicas e Administrativas serão realizadas através da nossa home 

page: www.aquatica.org.br, como resultados, boletins, comunicados, regulamentos, entre 

outros. 

 

Rio de Janeiro, 08 de agosto de 2019. 

 

 

Celso Oliveira 

Presidente da FARJ 
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