COMUNICADO IV – PANAM JR 2017
A CBBd, divulga informações sobre o XXVI Campeonato PANAM JR:
1 – Relação Final Atletas Convocados para a competição por Equipes:
Atletas com as despesas sob a responsabilidade da CBBd:
•
•
•
•
•

Jaqueline Lima - JOCA
Jeisiane Alves – VIVA
Juliana Viana – JOCA
Sâmia Lima – JOCA
Jackeline Luz – VIVA

•
•
•
•
•

Fabrício Farias – JOCA
Jonathan Mathias – MIRATUS
Vinícius Soares Alecrim de Paula – ASSVP
Waleson Vinícios Evangelista dos Santos – JOCA
Donnians Lucas de Oliveira – MIRATUS
Atletas responsáveis pelo pagamento de todas as despesas:

▪
▪
▪
▪
▪

Tamires dos Santos – VIVA
Sânia Lima – JOCA
Elizabeth Moreira – VIVA
Vitória Bittencourt Brunetti - VIVA
Sofia Alonso - ECP

▪
▪
▪
▪
▪

William Guimarães – ASSVP
Rafael de Faria – ASSVP
Felipe de Faria – ASSVP
Messias Rony – VIVA
Caio Coutinho - SHC

2 – Viagem, Hospedagem, Apresentação e Período de treinamento
para os atletas convocados para a competição por Equipes:
✓ Todos os 20 atletas convocados para a competição por Equipes, estão
convidados a participarem do período de treinamento, pré-competição,
que será realizado de 03 a 15/07/2017, no Centro de Treinamento da
CBBd, em Teresina – PI;
✓ Este período de treinamento é opcional e caberá a CBBd, a
responsabilidade pela ajuda de custo para a alimentação e a
disponibilização de alojamento no CT, neste período;
✓ As demais despesas, são de responsabilidade de cada atleta ou clube /
entidade de prática;

✓ Os atletas que irão participar deste período de treinamento no CT de
Teresina, devem confirmar participação, até dia 18/05/2017, às 14:00
hs, através do e-mail: beto.santini@badminton.org.br;
✓ Os atletas com despesas pagas pela CBBd, que optarem pela não
participação no período de treinamento no CT da CBBd em Teresina,
devem se apresentar no aeroporto de Guarulhos / SP, com toda
documentação necessária (Passaporte válido, visto canadense e
autorização de viagem para menor desacompanhado – com assinaturas
do Pai e da Mãe reconhecida firma em cartório), em data e horário, que
serão definidos pela CBBd posteriormente. A data de viagem deve ser
dia 17 ou 18 e o retorno, 30 ou 31 de julho de 2017;
✓ Os atletas com responsabilidade pelo pagamento das despesas, podem
optar em viajar junto com a CBBd ou em vôo separado;
✓ Os atletas com responsabilidade pelo pagamento das despesas, devem
se apresentar no hotel onde a CBBd ficará hospedada – Sheraton, para
treinamento, conforme programação que será divulgada posteriormente;
✓ Os atletas com responsabilidade pelo pagamento das despesas, que
foram convocados pela primeira vez, nos Comunicados III e IV e que já
tinham as passagens compradas, devem informar a CBBd, sobre a data
que se apresentará em Markham – Canadá, através do e-mail:
beto.santini@badminton.org.br, até dia 18/07/2017;
✓ Recomendamos que todos os atletas com responsabilidade pelo
pagamento das despesas, façam seguro de viagem, para o período total
da viagem.
3 – Visto para o Canadá:
✓ Conforme verificamos no site do Consulado Canadense no Brasil, e
também consultamos o despachante em Campinas que atende a CBBd
quando necessário, temos as seguintes informações importantes:
•

O Governo do Canadá confirmou oficialmente que vai facilitar a
entrada de brasileiros por meio da eTA Autorização Eletrônica
de Viagem (Electronic Travel Authorization). A medida entra em
vigor a partir de 1 de maio de 2017 e chega para reduzir a
burocracia;

•

eTA só poderá ser solicitada por brasileiros que acessarem o
Canadá, via aéreo e tiverem visto válido para os Estados
Unidos ou que já tiverem tirado o visto canadense nos últimos
10 anos. Os demais passageiros terão de solicitar o visto de
turismo tradicional;

•

Solicitar a eTA é bem fácil. Basta acessar o site do governo
canadense, preencher o formulário, efetuar o pagamento da
taxa com cartão de crédito internacional e aguardar a
aprovação, que pode levar até 72 horas. O site está disponível
em inglês e francês. Quem pretende chegar ao país por terra
ou mar, precisa ter o visto convencional, de acordo com as
exigências do Consulado.

•

Quem tiver dúvidas deve consultar seu despachante ou indicamos a
MCO Express Vistos e Passaporte, que fica em Campinas – Fone: 1932557445 – falar com Orlando.

•

A responsabilidade pelo Passaporte e pelo Visto Canadense, é
exclusivamente do Atleta. Todos os Atletas devem se
apresentar para a competição, com toda documentação
adequada para a viagem.

•

A CBBd está disponibilizando a Carta Convite da Competição
e também uma Declaração, que poderá ser útil para quem
tiver que solicitar o visto canadense;

•

Além disso, a CBBd em parceria como COB, irá enviar um
ofício ao Consulado Canadense, visando a otimização do
processo para os atletas e técnicos. Para isso, solicitamos
que todos enviem o nome, número do passaporte e número
do protocolo do consulado canadense, para que este ofício
seja elaborado. Estas informações devem ser enviadas para o
e-mail beto.santini@badminton.org.br, até dia 25 de maio de
2017.

4 – Uniformes e Documentos:
✓ A CBBd irá fornecer uniforme para os atletas, para as competições
Individual e Equipes;
✓ Os uniformes serão confeccionados conforme tamanhos informados até a
data definida no Comunicado III. Quem não informou a numeração, irá
receber o uniforme definido pela CBBd. Nenhum uniforme poderá ser
trocado, sendo que os mesmos poderão ser adequados pelo atleta, sem
descaracterizar o uniforme oficial entregue pela CBBd;
✓ As Camisetas terão o último sobrenome do atleta, conforme cadastro na
BWF e ou CBBd, para atender as regras da BWF. Caso seja necessário,
solicitem adequação do cadastro atual, para a Federação Estadual. O
nome cadastrado deve estar conforme o Passaporte;
✓ Quem não enviou os documentos scaneados para o e-mail
operacional@badminton.org.br, no prazo definido no Comunicado III,
deve enviar até dia 19/05/2017. Caso não seja enviado, os atletas serão
responsáveis pelas consequências.

5 – Técnicos - Credenciamento:
• Conforme regra da BPAC, cada país poderá credenciar 01 técnico para
cada 06 atletas, na competição individual, com o máximo de 08 técnicos
por País;
• O Brasil – CBBd, terá, conforme a relação de atletas classificados, 32
atletas inscritos na competição Individual (11 mulheres e 21 homens).
Com base neste número, poderemos credenciar, no máximo, 05
técnicos;
• Somente o Chefe de Equipe da delegação brasileira, definido pela CBBd,
será credenciado como Dirigente, conforme definido pela organização;
• Serão credenciados: Atletas – todos os Classificados para a competição
Individual e todos Convocados para a competição por Equipes, Técnicos
(máximo 05 para a competição Individual e 01 para a competição por
Equipes); Chefe de Equipe (CBBd) e Fisioterapeuta (CBBd);
• Como os prazos de confirmação venceram, estaremos divulgando os
técnicos que serão credenciados para esta competição, no próximo
comunicado.
6 – Informações de Viagem – Atletas e Técnicos:
✓ Todos os atletas e técnicos credenciados, devem enviar para o e-mail:
operacional@badminton.org.br , todas as informações da viagem,
conforme planilha Transportation Form, disponibilizada no site da CBBd,
até dia 30/05/2017.
✓ Quem não enviar as informações na data definida acima, ficará sem o
transporte oficial;
✓ Todos os atletas menores de 18 anos que viajarem desacompanhados
dos pais e técnicos, devem enviar para a CBBd, através do e-mail:
beto.santini@badminton.org.br, uma declaração, definindo quem será o
responsável pelo menor durante a viagem. Esta declaração deve ser
enviada até dia 25/05/2017.
7 – Novas Informações:
✓ Novas informações serão publicadas, conforme necessidade.
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