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Prezados Srs.  
Presidentes das Federações Estaduais filiadas à CBHP  
Modalidade: Patinação Artística 
 
 
 
 
REF: CONVOCAÇÃO CAMPEONATO MUNDIAL DE PATINAÇÃO ARTÍSTICA 2018 
 
 
 
 
                                     O Comitê Técnico de Patinação Artística da Confederação Brasileira de 
Hóquei e Patinação vem por intermédio do presente apresentar a listagem de atletas convocados 
a compor a Seleção Brasileira de Patinação Artística que estará representando o Brasil, no 
Campeonato Mundial de Patinação Artística, em La Vendée, França, de 3 a 13 de outubro de 2018. 
                                                  

 
 
 
                                        Para maior clareza, e, sobretudo, para evitar dúvidas futuras, fica desde 
já esclarecido que, malgrado a convocação ora promovida, esta entidade dirigente nacional 
somente tem condições de se responsabilizar financeiramente pela taxa anual do País junto à CPP 
– Confederação Pan-Americana de Patinação. Assim sendo, todas as demais despesas 
envolvidas, quais sejam por exemplo , mas não limitadas: uniformes, passagens aéreas, traslados, 
alimentação, hospedagem, seguro de viajem e taxa de inscrição do(a) atleta e técnico(a), deverão 
ser suportadas pelo(a) atleta convocado(a), sem qualquer expectativa de reembolso, tendo em 
vista que esta Confederação não dispõe de condições para fazer frente a essas despesas. 
                                     Para não pairar qualquer dúvida, informamos que o(a) atleta convocado(a), 
passa a atender as exigências que estão determinadas no Estatuto CBHP, nos regulamentos 
pertinentes e Código de Ética da Patinação Artística em vigor. 
                                     Salienta-se ainda que: 
 

FEM (2 VAGAS) MASC (3 VAGAS) FEM (2 VAGAS) MASC (2 VAGAS) FEM (1 VAGA) MASC ( 1 VAGA)

BIANCA AMEIXEIRO FELIPE WERLE ANA BEATRIZ TOLEDO FELIPE WERLE BIANCA AMEIXEIRO CARLOS ANDRE RADTKE

JULIA ORIGUELLA BIANCA AMEIXEIRO FELIPE CAVALCANTI

RESERVAS STELLA HELLER STELLA HELLER LEONARDO M AZAMBUJA

SOLO DANCE

FEM (2 VAGAS) MASC (1 VAGA) FEM (2 VAGAS) MASC (2 VAGAS) FEM ( 2 VAGAS) MASC ( 1 VAGA)

STELA ROCHA MARIAH BARSOTTI GUILHERME FERRAZZI BRUNA WURTS GUILHERME FERRAZZI

BRUNA KARNOPP GABRIELA PEREIRA GIRALDI

RESERVAS MARIA FERNANDA R ALMEIDA ANA JULIA ALBUQUERQUE*

CAROLINE MIRANDA RABELO ISABELA STRINGELI*

MINI-GRUPO DE SHOW

CRSG
CPS

AABBSP

* Atletas cuja definição da vaga será baseada no resultado do Campeonato Panamericano 2018, uma vez que Ana Júlia sagrou-se vice campeã brasileira em Santos e Isabela obteve a 9a colocação no Campeonato Mundial 2017, o que lhe garante a pré classificação entre as 10 melhores para o sorteio do programa curto no Mundial 2018. A melhor classificada no Campeonato Panamericano, será automaticamente classificada para o Mundial 2018.

Mundial 2017, o que lhe garantiu  a pré-classificação  a pre classificação  entre as 10 melhores do sorteio do programa curto no Mundial 2018.

SENIOR

Felipe Werle, Gabriele Escudero, Gustavo Casado, Luis Renato Oliveira
Marcelle Guimaraães, Nayara Simões,Nicole Goi, Talitha Haas

QUARTETOS

FIGURAS LIVRE

JUNIOR

FIGURAS SOLO DANCE LIVRE
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* O único documento que habilita a participação na delegação nacional é o PASSAPORTE, mesmo 
que o país de destino aceite como documento de viagem a carteira de identidade. 
 
** Todos os atletas e técnicos deverão adquirir por conta própria um seguro de viagem. No caso 
dos atletas, deve ter a cobertura específica para a atividade esportiva. 
 
*** A aquisição do uniforme, caso o atleta não possua ou não esteja em condições adequadas, é 
obrigatória. 
 
**** Conforme regulamento vigente, o Chefe de Delegação tem o poder de excluir de forma imediata 
da delegação todo e qualquer atleta ou técnico que infrinja o regulamento, bem como atos de 
indisciplina, conforme a gravidade dos mesmos a seu critério. 
 
 
 
 
 
 

São Paulo, 23 de maio de 2018. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação 
Moacyr Neuenschwander Junior 
Presidente 
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