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Informativo 002/2019 

 

 

NOVOS VALORES PARA FILIAÇÃO DE ATLETAS, VIGÊNCIA E RECADASTRAMENTO  

 

 

Prezados atletas filiados 

 

A Confederação Brasileira de Desportos no Gelo vem através deste comunicar os novos 

valores para filiação e sanar algumas dúvidas que surgiram sobre o tema filiação e 

recadastramento.   

 

SOBRE VIGÊNCIA DE FILIAÇÃO: 

 

A partir de 2019 a CBDG irá alterar o período de vigência da filiação. Ao invés do período de 

filiação anual de janeiro à dezembro, a partir de 2019 a vigência das filiações será de 1° de 

junho a 31 de maio do ano seguinte, de forma a ficar alinhado aos calendário de 

competições internacionais.  

 

➢ Para os atletas que já pagaram pela filiação no ano 2019, estarão com sua filiação 

válida até 31 de maio de 2020. 

 

➢ Para os atletas que pagaram pela filiação no ano de 2018, estarão com sua filiação 

válida até 31 de maio de 2019. 

 

➢ Será disponibilizada pela CBDG uma lista com o status de filiação de todos os atletas 

com registro em 2018 e 2019, até 21 de maio de 2019. 

 

 

SOBRE RECADASTRAMENTO: 

 

Todos os filiados têm a obrigação de manter suas informações atualizadas junto à CBDG, em 

especial informações pessoais de contato para que possamos garantir um bom canal de 

informação junto a todos atletas filiados. Para os atletas que já são filiados à CBDG é 

obrigatório: 

 

➢ o recadastramento anual (para que tenhamos os dados de contato e endereços 

sempre atualizados); 

 

➢ o pagamento de taxa de filiação anual; 

 

➢ o envio de atestado médico atualizado (obrigatório para a prática esportiva); 

 

➢ o envio do currículo esportivo atualizado; 
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➢ O envio de foto digital, tipo ¾, em fundo branco atualizada, que será utilizada para 

credencial. 

 

 

Link para RECADASTRAMENTO : http://goo.gl/forms/pLhhsvuxhZ   

 

 

 

NOVO VALOR DE ANUIDADE DE FILIAÇÃO : 

Em reunião de diretoria da CBDG realizada no dia 15 de maio de 2019, ficaram decididos os 

novos valores de anuidade de filiação, válido para vigência de filiações de 1° de junho de 2019 

à 31 de maio de 2020: 

Categoria Internacional  

Atletas que queiram participar em competições internacionais até a 

categoria júnior 
R$200,00 

Atletas que queiram participar em competições internacionais adulto.  

*Na patinação artística a categoria adulto é denominada categoria 

sênior ISU. 

R$300,00 

Atletas que queiram participar em competições internacionais em 

categoria após nível adulto. 

*Para a patinação artística considera-se neste nível a categoria adulta 

ISU. 

R$100,00 

Categoria Nacional  

Atletas que queiram participar em competições nacionais até a 

categoria júnior 
R$100,00 

Atletas que queiram participar em competições nacionais adulto.  

*Na patinação artística a categoria adulto é denominada categoria 

sênior ISU. 

R$150,00 

Atletas que queiram participar em competições nacionais em categoria 

após nível adulto 

*Para a patinação artística considera-se neste nível a categoria adulta 

ISU. 

R$100,00 

 

http://goo.gl/forms/pLhhsvuxhZ
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• Atletas que participem de forma contínua em Projeto Sociais, Projetos de Fomento ao 

Esporte, Fomento ao Olimpismo e/ou atividades voluntárias em projetos homologados 

pela CBDG poderão ter 50% de desconto na anuidade de filiação. Para isso devem 

enviar para CBDG a comprovação de participação e vinculação nestes projetos. 

• Atletas que sejam doadores de sangue ou doadores de orgão poderão ter 50% de 

desconto na anuidade de filiação. Para isso devem enviar para a CBDG a 

comprovação de doação de sangue nos último 6 meses ou documento de doador de 

órgão. 

 

Para o pagamento da anuidade de filiação faça um depósito na seguinte conta: 

• CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS NO GELO 

• CNPJ 01.195.713/0001-10 

• Banco: Caixa Econômica Federal 

• Rua José de Alencar, nº 614, Porto Alegre, RS, Brasil, CEP 90880-480 

• Agência 0442  Operação 003  Conta Corrente 2801-9 

• Para transferências internacionais: IBAN: BR56 0036 0305 0044 2000 0028 019C 1 

 

 

Preencha o cadastro/recadastramento em : http://goo.gl/forms/pLhhsvuxhZ  enviando os 

documentos necessários. 

 

IMPORTANTE : 

Para atletas que tenham pago valor antigo de anuidade de filiação ficarão com saldo válido 

para próximo período de anuidade de filiação. O atleta também poderá solicitar o reembolso do 

valor pago a mais considerado a nova tabela de anuidade, devendo enviar email para 

informa@cbdg.org.br com comprovante de pagamento, dados bancários e solicitação de 

reembolso. 

 

 

 

Saudações 

 

Matheus Figueiredo 

Presidente da CBDG 
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