
 

Convocação nº. 008/2022 CBK-DT  
 

Fortaleza/CE, 11 de abril de 2022  

 

 
Assunto: Convocação para o Campeonato Sul-Americano de Karate - Guayaquil 2022. 
 

 

A Confederação Brasileira de Karate, entidade de administração do Karate do 

Brasil, inscrita no CNPJ sob nº 03.637.014/0001-09, vem, pelo presente, convocar os atletas 

relacionados no quadro abaixo para compor a delegação brasileira que participará do 

CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE KARATE que acontecerá no período de 19 a 23 de 

abril de 2022 na cidade de Guayaquil/Equador. 

CATEGORIA ATLETA UF 

Kumite Ind. Sub-21 Masc. -60 Kg. GUSTAVO ANIZIO SANTOS DE ASSUNÇÃO PE 

Kumite Ind. Fem. -50kg Sênior PAULA NYCOLLE CALHEIROS FREIRE PE 

Kumite Ind. Fem. -55kg Sênior MARIA VICTÓRIA BRAGA FERNANDEZ SP 

Kumite Ind. Fem. -61kg Sênior 
GREYCIANE FERREIRA PORFIRIO DA 
SILVA 

PE 

Kumite Ind. Masc. -60kg Sênior EDEMILSON GUTZ DOS SANTOS SC 

  

 

Os convocados deverão obrigatoriamente cumprir a programação das atividades, 

conforme segue. 

Descrição Data Local 

Data limite para confirmação 13/04/2022 
Via e-mail: 
diretortecnicocbk@gmail.com  
(Ver documentos necessários abaixo) 

Apresentação 
19/04/2022 –  

a partir das 14h 

Hotel da Seleção Brasileira em 
Guayaquil. O nome do Hotel será 
informado assim que houver 
confirmação do Hotel. 

Retorno ao Brasil  
Ver quadro de 
retornos por 

categoria 
Guayaquil/Equador 

 
 

mailto:diretortecnicocbk@gmail.com


 

 

QUADRO DE RETORNO AO BRASIL 

CATEGORIA DIA DA 
COMPETIÇÃO 

RETORNO 

Kumite Ind. Sub-21 21/04/2022 
Estarão liberados para 
retornar ao Brasil a partir do 
dia 23/04/2022. 

Kumite Ind. Sênior 23/04/2022 
Deverão retornar ao Brasil no 
dia 24/04/2022. 

Obs.: Todos os atletas que cumprirem o prazo de confirmação, terão suas hospedagens 
garantidas e custeadas pela CBK do dia 19/04 ao dia 24/04. Todos os atletas deverão 
enviar as passagens para a CBK até a data de confirmação (08/04/2022). 

 

FINANCIAMENTO DO CAMPEONATO SUL-AMERICANO DE KARATE 2022 
  

Descrição  
Responsável pelo 

Financiamento  

Passagem Aérea Brasil/Guayaquil/Brasil 

• Chegada:  19/04/2022  

• Retorno: de 22/04 a 24/04 (dependendo do dia da 
competição da categoria) 

Atleta/patrocinador 

Alimentação Atleta/patrocinador 

Translado Guayaquil (Aeroporto/Hotel/Aeroporto)  Atleta/patrocinador 

Translado Guayaquil (Hotel/Ginásio/Hotel)  CBK 

Hospedagem na Competição  
• Check-in:  19/04/2022  

• Check-out: a partir de 22/04 a 24/04 (dependendo do 
dia da competição da categoria) 

*O atleta somete terá sua hospedagem confirmada pela CBK 
a partir do envio do bilhete aéreo com data de ida/volta até o 
dia 08/04/2022. 

CBK  

Inscrição dos Atletas e Técnicos  

• Inscrição por atleta/técnico: US$ 100,00 
CBK  

Uniforme do Atleta (Agasalho e Camisa da CBK)  CBK  

Passagens dos Técnicos da Comissão Técnica da  

Seleção Brasileira  
CBK  

 



 

Caso o atleta ou a equipe convocada para o evento internacional não cumpra o 

prazo de confirmação definida pela Confederação Brasileira de Karate – CBK, ele será 

substituído da forma definida no capítulo específico de cada competição.  

Entende-se por confirmação a apresentação da seguinte documentação via e-mail 

até dia 08/04/2022:  

I - passaporte brasileiro com validade mínima de 06 (seis) meses - obrigatório;  

II - atestado médico, data com até 180 (cento e oitenta) dias de antecedência do 

evento internacional objetivado, comprovando que o atleta está em plenas 

condições de saúde para participar de eventos a alto nível competitivo -  obrigatório;   

III - seguro viagem (obrigatório); 

IV - cartão Internacional de Vacina (Febre Amarela) – Obrigatório. 

Na oportunidade informamos que será obrigatória a apresentação do passaporte 

para a comissão organizadora do evento, o mesmo deverá ser entregue aos técnicos da 

seleção brasileira no dia 19 de abril de 2022 em Guayaquil/Equador.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE OS PROTOCOLOS SANITÁRIOS 

 Conforme informações recebidas em 29/03/2022 da Confederação Sul-Americana de 

Karatê e da Federação Equatoriana de Karatê, comunicamos as diretrizes específicas 

para entrar no equador através de fronteiras aéreas. 

• Toda pessoa que desembarcar no Equador por via aérea internacional deverá 

apresentar a Declaração de Saúde do Viajante digitalmente ao embarcar na 

companhia aérea, disponível no seguinte link: https://declaracionsalud-

viajero.msp.gob.ec/ , caso a plataforma não esteja disponível, deverá ser 

apresentado o formulário físico. Ressaltamos que os viajantes que preencherem o 

formulário digital não precisam mais apresentar o formulário no ponto de entrada no 

Ministério da Saúde. 

• Todos os viajantes com mais de 3 anos de idade devem apresentar o certificado de 

vacinação contra COVID-19 com código QR com pelo menos 14 dias de validade 

https://declaracionsalud-viajero.msp.gob.ec/
https://declaracionsalud-viajero.msp.gob.ec/


 

após completar o esquema, ou o resultado do teste negativo de RT-PCR realizado 

até 72 horas antes do embarque para o Equador.  

• O Certificado de Vacinação deverá ser emitido em Espanhol ou Inglês no link: 

https://www.gov.br/pt-br/servicos/certificado-nacional-de-vacinacao-covid-19  

• Outrossim, cumpre ainda informar  que, conforme Art. 85, da Lei nº 9.615/98, o atleta 

da seleção brasileira aluno do sistema de ensino da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, bem como as instituições de ensino superior, terão o direito 

de harmonizar a atividade  desportiva  com  os  interesses  relacionados ao 

aproveitamento e à promoção escolar, a partir das normas específicas definidas pela 

instituição de ensino. 

Sem mais para o momento, ficamos à disposição. 

                     

Sebastião Hermes F. de Queiroz                          William Cardoso                    

          Presidente CBK                                        Diretor Técnico CBK 
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PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 

 

 


