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CIRCULAR Nº 026/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  São Paulo, 17 de outubro de 2019. 
 

DE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLFE 

 
PARA: DELEGAÇÃO BRASILEIRA 

  
Ref.:  LXXIV Campeonato Sul-americano de Golfe - Copa Los Andes 

25 a 30 de novembro de 2019 – Yacht y Golf Club Paraguayo – Lambaré – Paraguai  
 
Prezados golfistas, 
 
Pela presente vimos convocá-los a integrar a Equipe Brasileira que disputará o campeonato 
acima referido. 

EQUIPE MASCULINA EQUIPE FEMININA 

✓ Daniel Kenji Ishii (RJ) 
✓ Andrey Xavier (RS) 

✓ Nina Rissi (SP) 
✓ Lauren Grinberg (SP) 

✓ Thomas Choi (SP) ✓ Maria Fernanda Lacaz (SP) 
✓ Lucas Park (SP) 
✓ Fred Biondi (SP) 

 
 

✓ Delegado: Euclides Gusi 
✓ Técnico: Erik Andersson 
✓ Capitã: Gabriela Arantes 

✓ Beatriz Junqueira (RJ) 
✓ Meilin Hoshino (SP) 

 
 

✓ Capitão: Daniel Kenji Ishii  

 
Informamos que as despesas de inscrição, passagem aérea e seguro de viagem para atletas e 
capitães serão de responsabilidade da CBGolfe. A hospedagem e alimentação dos mesmos serão de 
responsabilidade da Federação organizadora do torneio. 
Para os demais integrantes da equipe, a CBGolfe será responsável pela passagem aérea, 
hospedagem, alimentação e seguro de viagem. 
 
 
PROGRAMAÇÃO DA EQUIPE BRASILEIRA 
 

VIAGEM PARA O TORNEIO 
• Dia 24/11 – Data de partida (essa data poderá sofrer alteração 

dependendo da disponibilidade de voos) 

• Dia 25/11 - dia oficial de treino 

• Dia 26/11 – dia oficial de treino e cerimônia de abertura (obrigatório o uso do 
uniforme social completo); 

• Dia 27/11 a 29/11 – dias de competição; 
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• Dia 30/11 – último dia de competição e cerimônia de encerramento 
(obrigatório o uso do uniforme social completo); 

• Dia 01/12 – Dia de retorno. (essa data poderá sofrer alteração dependendo da 
disponibilidade de voos) 

• OBS: Programação sujeita a alteração. 
 

UNIFORMES: SOCIAL: JOGO: 
 Blazer verde A definir 
 Calça Bege (homens)  
 Camisa social branca  
 Sapato mocassim marrom  
 Gravata para a equipe masculina  
   

Em caso de dúvidas, pedimos a gentileza de entrar em contato com a CBGolfe (55 11) 3254-
5757. 
 
OBS.: EM ANEXO, PROGRAMA DO CAMPEONATO. 
 

Pedimos a gentileza de confirmar sua participação no referido evento através do e-mail: 
rodrigo.rangel@cbgolfe.com.br até dia 21 de outubro, às 12h. 
 

 

IMPORTANTE 

Para entrada no Paraguai é necessário apresentar pelo menos um dos seguintes documentos de 

viagem às autoridades migratórias: passaporte ou carteira de identidade expedida pela Secretaria 

de Segurança Pública de Estado da Federação (RG); ou carteira de identidade para estrangeiro 

expedida pela Polícia Federal (em todos os casos, desde que estejam válidos e em bom estado de 

conservação). 

NÂO SÃO ACEITOS, para fins de ingresso no Paraguai, documentos outros, como identificações 

profissionais emitidas por outras entidades ou associações ou carteira de motorista (CNH). 

Para maiores informações sobre vistos orientamos consultar o portal do Consulado Geral do Brasil 

no Paraguai. http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/seu-destino/paraguai#entrada   

 

OBS: O Paraguai está exigindo Certificado Internacional de Febre Amarela para brasileiros. 

 
Atenciosamente 
 
 

Rodrigo Rangel de Oliveira 
Coordenador Técnico  
Confederação Brasileira de Golfe 
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