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Federações estaduais filiadas a CBHP, 

Prezados, 

Nos próximos dias, estaremos embarcando para a disputa do maior Evento internacional da patinação jamais 

realizado em qualquer continente, os I Jogos Sul-americanos de Esportes sobre Rodas, que serão realizados de 25 de 

maio a 12 de junho na cidade de San Juan - Argentina. 

Serão 11 campeonatos sul-americanos (Clubes e Nações) de 8 modalidades diferentes: Patinação Artística, Patinação 

de Velocidade, Hóquei sobre Patins, Hóquei em Linha, Skate, Roller Freestyle, Inline Freestyle e Downhill.  

A todos os mais de 200 participantes da Delegação brasileira: atletas, técnicos, dirigentes, oficiais e acompanhantes, 

gostaríamos de desejar muita sorte e que possam aproveitar cada momento, desta que será a maior festa dos 

esportes sobre rodas continental.  

Em função dos anos de pandemia, o Governo argentino continua exigindo o preenchimento prévio de uma 

Declaração Jurada de Ingresso ao país, a qual deverá ser feita individualmente, até 48 horas antes do embarque, por 

cada cidadão que queira ingressar no país, através do Link https://ddjj.migraciones.gob.ar. Esta declaração poderá 

ser feita em um computador e depois impressa, ou pelo celular e baixada no mesmo para mostrar antes do 

embarque e quando da chegada na Argentina.  

As Cias aéreas estão exigindo também a apresentação de um Seguro-Saúde individual com cobertura contra a Covid-

19. Há várias opções no mercado, mas em todas as seguradoras, o valor dependerá da quantidade de dias que cada 

um passará na Argentina. 

Sem estas duas exigências cumpridas, a pessoa não conseguirá embarcar no avião.  

Igualmente importante será lembrar a todos os participantes, que os únicos documentos individuais de viagem 

aceitos, são o RG ou Passaporte. Deverão ser originais e estar em boas condições de conservação. Também devem 

ser recentes (RGs com fotografias muito antigas não são aceitos). 

Solicitamos a todos que repassem estas informações aos praticantes de cada equipe das respectivas Federações 

estaduais as quais estejam federados.   

 

São Paulo 23 de maio de 2022 

Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação 

 

Moacyr Neuenschwander Junior  

Presidente  
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