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CIRCULAR Nº 007/2022 São Paulo, 02 de março de 2022 
 
 
DE: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE GOLFE 
PARA: ATLETAS, TREINADORES E COMISSÃO TÉCNICA 

 

 JUVENIL 2022  
 
Prezados(as) golfistas, 
 
Vimos por meio desta circular convocá-los a integrar a equipe masculina e feminina que 
representará o Brasil no campeonato acima referido, a realizar-se de 21 a 26 de março de 
2022, no Los Inkas Golf Club  na cidade de Lima Peru. 
Informamos que as despesas para essa viagem serão custeadas da seguinte forma: 

Atletas: inscrição, passagem aérea, ajuda de custo e seguro de viagem são de 
responsabilidade da CBGolfe. Hospedagem, alimentação e transfer local durante a 
semana da competição são de responsabilidade da Federação Peruana de Golfe. 
Delegados: passagem aérea, ajuda de custo e seguro são de responsabilidade da 
CBGolfe. Hospedagem, alimentação e transfer local durante a semana da 
competição são de responsabilidade da Federação Peruana de Golfe. 

 
 
EQUIPE MASCULINA JUVENIL 
 
GABRIEL GALEGO (PR) 
WESLEY BAIRROS (RS) 
PEDRO MIYATA (SP) 
 

EQUIPE FEMININA JUVENIL 
 
MEILIN HOSHINO (SP) 
MARINA NONAKA (SP) 
MARTINA COLLARES (RS) 

 
 
 
Delegado: Erik Andersson (SP) 
 
Delegada: Lucilia Tostes Agrifoglio (RS) 
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PROGRAMAÇÃO DA EQUIPE BRASILEIRA 
 

VIAGEM PARA O TORNEIO 
 Dia 21/03  Dia de chegada e primeiro dia de treino oficial 
 Dia 22/03  Segundo dia de treino oficial e cerimônia de abertura (obrigatório 

o uso do uniforme social completo); 
 Dia 23/03 a 25/03  dias de competição; 
 Dia 26/03  último dia de competição e cerimônia de encerramento 

(obrigatório o uso do uniforme de jogo completo, inclusive sapatos 
de golfe); 

 Dia 27/03  Dia de retorno. (essa data poderá sofrer alteração dependendo 
da disponibilidade de voos) 

 OBS: Programação sujeita a alteração. 
 
 

UNIFORMES 
 

SOCIAL                                                 
Blazer verde 
Calça Bege (homens) / Saia Bege 
(mulheres)   
Camisa social branca 
Sapato mocassim e meia marrom 

   Gravata para a equipe masculina 
        

JOGO 
Calça ou bermuda preta ou branca 
(homens) 
Saia, bermuda ou calça preta ou branca 
(mulheres) 
Camisa tipo polo branca e preta 
Cinto e Sapato/tênis de golfe 
 

 
OBS: A CBGolfe fornecerá tecidos, emblema, gravata e ajuda de custo para confecção dos 
uniformes sociais. Os (as) jogadores (as) deverão providenciar - camisa social branca, cinto 
e sapato marrom escuro. 
OBS: uniforme de jogo - Os (as) jogadores (as) deverão providenciar calça ou bermuda 
branca e preta (para os homens), calça branca e preta (para as mulheres), sapato ou tênis 
de golfe. 

 
Solicitamos o preenchimento e assinatura (e rubrica em todas as páginas) dos formulários 
anexos (1, 2 e 3) e o envio através do e-mail daniel.toledo@cbgolfe.com.br, com cópia para 
operacoes@cbgolfe.com.br até o dia 07/03/2022, às 15h.  
 
O formulário de informações médicas e o atestado médico, obrigatório para todos os 
integrantes da equipe, poderá ser enviado até o dia 10/03/2022.  
O não recebimento do atestado médico até a data limite implicará em cancelamento da 
participação da pessoa e substituição por outro integrante. 
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IMPORTANTE!!!!!! 

a) Protocolos sanitários rígidos e obrigatórios para todos os viajantes da delegação e 

acompanhantes. 

 Ciclo vacinal completo com duas doses; 

 Teste RT-PCR realizado em até 48h antes do embarque; 

 Declaração do viajante: https://www.gob.pe/16745  

 Uso de máscaras durante todo o período; 

 Higienização das mãos  

 Teste RT-PCR na manhã do primeiro dia de treino (responsabilidade 

da Golf Peru); 

 Teste RT-PCR no último dia de jogo. 

 Uso de máscaras na sede do clube, incluindo driving range e tee de 

saída.  

Obs.: os protocolos de ingresso ao país poderão sofrer alterações por 

determinação do Governo local. 

 

b) Informações sobre o ingresso ao Peru:  

https://www.gob.pe/12188-indicaciones-para-el-transporte-aereo-durante-el-

estado-de-emergencia-si-vas-a-ingresar-al-peru 

 

c) Certificado Internacional de Vacinação contra a Febre Amarela.  

https://civnet.anvisa.gov.br/app/viajante/login?wicket-crypt=u1RFmhLHAXo 

http://antigo.anvisa.gov.br/documents/375992/6010500/Lista+simplificada+de+p

aises+que+exigem+o+CIVP+-+Febre+amarela/4a831958-3fda-4c4d-8f91-

3332c7449c58 
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d) Para viajar todos deverão estar de posse dos seguintes documentos: 

I. Passaporte brasileiro com validade mínima de 6 meses,  

II. Autorização de viagem e hospedagem para menores de idade; 

III. Documento de identidade (RG) - opcional; 

IV. Certificado Internacional de Vacinação contra Febre Amarela (CIV) e 

comprovante de vacinação de COVID-19 (ciclo vacinal completo com duas 

doses). 

OBS: PARA MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE VIAGEM DE MENORES BRASILEIROS AO 
EXTERIOR ORIENTAMOS CONSULTAR O LINK: https://www.gov.br/mre/pt-
br/assuntos/portal-consular/cartilhas/viagens-de-menores-brasileiros-ao-exterior  
 

AOS PAIS  Parentes e convidados são permitidos no evento, mas deverão ficar dentro da 
sede do clube, não podendo acompanhar seus filhos (as) no campo.  
Toda a programação e agenda da equipe brasileira será definida pela comissão técnica. 
A participação dos atletas brasileiros no Sul-Americano Juvenil 

rão atendidos desde a saída até o retorno ao Brasil. 
Convidados e parentes são bem-vindos, mas não necessário. 
Durante o campeonato não é permitido ao jogador falar ou até mesmo gesticular com 
outras pessoas, a não ser com o seu próprio delegado/treinador. Tal infração está sujeita 
à penalização da equipe ou até mesmo a desclassificação do jogador em questão, 
segundo as normas da Federação Sul-americana de Golfe 
 
 
Atenciosamente, 
Departamento Técnico - Confederação Brasileira de Golfe 
 
DOCUMENTOS ANEXOS: 
- Anexo 1 
- Anexo 2 
- Anexo 3 
- Anexo 4 
- Programa do evento 
  


