
2º CAMPEONATO BRASILEIRO DE PARA TAEKWONDO 

07 e 08 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

 

 

1. ORGANIZAÇÃO 

CBTKD – Confederação Brasileira de Taekwondo 

Endereço: Avenida das Américas, 3301, bloco 5, sala 206, Barra da Tijuca 

       Rio de Janeiro/RJ, 22.631-004 

Telefone: (21) 3594-6958 

E-mail: cbtkd@cbtkd.com.br 

Website: www.cbtkd.org.br 

 

 

2. PROMOÇÃO 

Patrocinadores: Dezdan, Adidas e Strike 

Apoiadores: Comitê Paralimpico Brasileiro - CPB  

 

 

3. DATA  

07 e 08 de setembro de 2019 

 

 

4. LOCAL  

CENTRO PARALÍMPICO BRASILEIRO 

ENDEREÇO DA ARENA     Rod. dos Imigrantes - Vila Guarani,  

São Paulo - SP, 04329-000 

 

 

5. REGRAS DE COMPETIÇÃO 

Critério #1:  Somente poderão participar deste evento os atletas devidamente 

registrados no SIGE (Sistema Integrado de Gestão Esportiva) e em dia 

com suas atribuições estatutárias na CBTKD e suas Federações 

Estaduais; 



Critério #2:  As divisões de peso e idade deverão ser respeitadas conforme 

regulamento de divisões do Para Taekwondo que se encontra no ofício 

Critério #3:  Serão seguidas as regras de competição do Para Taekwondo 

estabelecidas pela WT para Kyorugui e Poomsae. 

Critério #4:  Atletas devem passar por Classificação de acordo com as Regras de 

Classificação de Atletas e ser atribuído uma Classe de Esporte, isso 

deve ser realizado anterior ao campeonato. Atletas nas Classes de 

Esporte P20, P10 e KP60 devem apresentar laudo médico.  

Atleta declarado Não Elegível (NE) ou com uma Classificação Não 
Completa (CNC) não será permitido a competir o Campeonato 
Brasileiro de Parataekwondo. O mesmo será permitido a participar 
do Festival Brasileiro de Parataekwondo. Não há reembolso da 
inscrição se o atleta for classificado como Não Elegível (NE) ou 
Classificação Não Completa (CNC). 

  

 

6. MATERIAL DE COMPETIÇÃO 

• Cada atleta deverá trazer seu próprio material de competição: antebraço, perna, genital 

(masculino e feminino obrigatórios), luva, meias eletrônicas DAEDO e bucal (obrigatório, 

sendo facultativo apenas para o atleta que, no ato da inscrição, apresentar laudo médico 

especializado no qual comprove ser prejudicial ao atleta o uso deste;  

•   Serão utilizados protetores eletrônicos Daedo fornecidos pela organização; 

• Somente serão permitidas as marcas homologadas pela WT e CBTKD; 

• O uso dos materiais deve seguir o previsto nas Normas Gerais de Competição 

(http://www.cbtkd.com.br/assets/base/anexo/Anexo_13_normas_gerais.pdf). 

 
 
7. ARBITROS 

•   Serão convocados pela CBTKD através da Coordenação de Arbitragem; 

• A organização do evento ficará responsável pela alimentação, translado e hospedagem 

dos árbitros;  

• T odos os demais gastos ficarão por conta dos árbitros;  

•  O uso do uniforme oficial de árbitro nacional da CBTKD será obrigatório. 

 

 

9. CONDIÇÕES PARA EQUIPES PARTICIPANTES 

• Todas as despesas referentes a transporte, hospedagem, alimentação, médicas entre 

outras serão de responsabilidade dos atletas participantes e suas equipes; 

• A CBTKD terá um número limitado de passagens aéreas disponível para paratletas de 

acordo com Ofício Nº 090/2019 divulgado no site oficial 

(https://www.cbtkd.com.br/taekwondo/documento/154/2-ordm-campeonato-brasileiro-de-

parataekwondo); 

• A CBTKD está isenta de qualquer custo referente a participação de atletas.  

https://www.cbtkd.com.br/taekwondo/documento/154/2-ordm-campeonato-brasileiro-de-parataekwondo
https://www.cbtkd.com.br/taekwondo/documento/154/2-ordm-campeonato-brasileiro-de-parataekwondo


 

 

10. INSCRIÇÃO 

10.1 Procedimento 

• • As inscrições serão aceitas apenas no sistema eletrônico SGE da CBTKD com acesso pelo 
atleta mediante LOGIN e SENHA pessoal e intransferível 
(https://sge.cbtkd.com.br/site/login). 

• Atletas e academias não cadastrados ou que vão acessar o SGE pela primeira vez devem 
entrar em contato com a sua Federação Estadual para que a mesma execute o cadastro. 
O primeiro cadastro no sistema deverá sempre ser feito pela Federação Estadual. Após o 
atleta estar cadastrado na Federação ele pode prosseguir da seguinte maneira: 
 
Inscrição de paratletas: 
Após logar como usuário, o atleta, no seu menu principal na área 'Eventos disponíveis 
para inscrição', deve escolher o torneio – Open Regional – clicando no botão 'inscrever'. 
Na tela que será carregada, localizar a guia 'Alunos/Atletas disponíveis para inscrição', 
clicar no respectivo nome ou no botão 'inscrever' e escolher uma das opções disponíveis. 
o Caso a anuidade esteja em aberto no ano de 2019 o atleta não conseguirá fazer sua 

inscrição no evento até sanar esta pendência. O prazo de compensação de um boleto 
são de até 3 dias úteis. Atenção aos prazos! 

 
Documentos e informações técnicas: 
As informações do paratekwondo deverão ser feitas no link disponível 
https://forms.gle/reBF9Z8LvY9BEe6d7, juntamente com o envio dos anexos de  
formulário/laudo de diagnóstico médico devidamente preenchido e assinado. 

 

10.2 Taxa de inscrição 

•  R$100,00 (Cem Reais) por atleta. 

•  As primeiras 40 inscrições ganharão: 

o Alimentação: dia 07/09 (almoço/jantar) e dia 08/09 (almoço); 

o Hospedagem no Centro Paralímpico Brasileiro: dia 07 a 08/09. 

 

10.3 Prazos e avisos 

•  O prazo do envio do Formulário de Diagnóstico Médico é até o dia 23/08/2019 as 18   

horas de Brasília. Deve ser enviado no ato da inscrição na parte de anexo no link 

(https://forms.gle/reBF9Z8LvY9BEe6d7); 

•  O prazo de inscrição se encerra no dia 23 de agosto de 2019 as 18:00 horário de Brasília; 

•  O registro e submissão após essa data não será aceito em nenhuma circunstância; 

•  A lista de atletas para a Classificação será publicada no dia 26 de agosto de 2019;  

• O atleta que não comparecer na Classificação estará automaticamente desclassificado; 

•  Sob hipótese alguma haverá devolução, ressarcimento ou crédito do valor pago. 

 

 

10.4 Cronograma 

https://sge.cbtkd.com.br/site/login
https://forms.gle/reBF9Z8LvY9BEe6d7
https://forms.gle/reBF9Z8LvY9BEe6d7


Publicação do Edital  

 

 
 

22/07/2019 

Encerramento do prazo para o Formulário de Diagnóstico 
Médico 
 

23/08/2019 –18h00 

Encerramento do prazo de inscrição 

 

 

 

 
 

23/08/2019 – 18h00 

Publicação da lista de atletas inscritos e de atletas para a 
Classificação 

26/08/2019 

Prazo para alterações e retificações 27/09/2019 – 18h00 

Publicação da lista definitiva 28/09/2018 

 

 

11. OBSERVAÇÕES 

• O presente evento poderá ser transferido/cancelado por motivo de força maior, 

calamidade pública, imposição legal e/ou determinação judicial, bem como a 

programação está sujeita a ajustes;  

• É proibida a entrada de bebidas alcoólicas, latas e objetos cortantes ou contundentes, 

sob pena de confisco pela segurança; 

• Não será permitida a entrada de menores de 12 anos desacompanhados dos pais ou 

responsáveis; 

• Atletas menores de 18 anos somente poderão participar do evento com a autorização 

expressa dos pais e/ou responsáveis legais (modelo de autorização em anexo) sendo 

obrigatório o reconhecimento de firma, sem o qual a autorização não será aceita; 

• A inscrição do atleta, técnico e/ou qualquer outro integrante no evento outorga 

automaticamente todos os direitos de divulgação sobre a imagem da pessoa inscrita (TV, 

Jornais, Revistas, Internet, Cartaz, etc.) a ser feita em qualquer tempo antes, durante ou 

após o evento, sem nem uma compensação financeira, sendo desnecessário, para tanto, 

qualquer outra autorização verbal ou por escrito. 
  

  

12. PREMIAÇÃO 

Posição Medalha 

1º lugar Sim, de ouro 

2º lugar Sim, de prata 

3º lugares Sim, de bronze 

5º lugares Não 

• O atleta deverá participar da cerimônia de premiação trajando uma das seguintes 

opções: 

  - Agasalho esportivo completo; 

 - Dobok completo; 

 - Calça de dobok e camiseta; 

 - Calça de agasalho e camiseta; 

 - Calçado fechado; 

- OBS: Não será permitido uso de bonés ou similares durante cerimônia de premiação. 



 

13. CLASSE DE ESPORTE 

13.1 Classe de Esporte K40 

• A Classe de Esporte K40 de Kyorugui no Para Taekwondo (K41, K42, K43, K44) são para 
atletas com deficiência física. 

• Só poderão participar atletas da Classe K40 que enviarem Formulário de Diagnóstico 
Médico até a data solicitada. 

• Cada Equipe/Estado pode registrar quantos atletas que desejar em cada Classe de 
Esporte e divisão de peso.   

• Só poderão participar atletas da Classe K40 que enviarem Formulário de Diagnóstico 
Médico e exames de imagem até a data solicitada. É obrigatório para NOVOS atletas e 
que estão classificados em REVIEW. 

 

 

CLASSES DE ESPORTES (4) 

K41 K42  /    K43 K44 

 

MASCULINO  FEMININO  

Até 61kg 

Até 75 kg 

Acima 75kg 

Até 49kg 

Até 58 kg 

Acima 58kg 
             

DIVISÃO DE IDADE E FAIXA – MASC. E FEM. 

13 a 15 anos – 8º Gub a 5º Gub 

13 a 15 anos – 4º Gub em diante 

Acima de 16 anos – 8º Gub a 5º Gub 

Acima de 16 anos – 4º Gub em diante 

  

O Campeonato Brasileiro de ParaTaekwondo será DRAFT para a Classe K43 e K44, sendo 
os atletas dessas Classes que selecionados pela Comissão Técnica da CBTKD, serão 
convidados a participar do próximo Camping da Seleção Brasileira de ParaTaekwondo. 
 

 

 
13.2 Classes de Esporte Poomse P20 
• A competição da Classe de Esporte Poomse P20 do Para Taekwondo para atletas com 

Deficiência Intelectual; 
• A Classe de Poomse P20 é a partir do 8º Gub em diante, em apenas uma divisão de 

graduação. 

 

CLASSE DE ESPORTE 
(1) 

P20 

 

MASCULINO  FEMININO  

Junior (12-15 anos)    

Até 30 (16-29 anos) 

Acima de 30 (30 ou mais) 

Junior (12-15 anos)    

Até 30 (16-29 anos) 

Acima de 30 (30 ou mais) 

 



 
13.3 Classe de Esporte Poomse P30 
• A competição da Classe de Esporte de Poomse P30 do Para Taekwondo é para atletas 

com deficiência motora; 

• A Classe de Poomse P30 é a partir do 8º Gub em diante, em apenas uma divisão de 
graduação; 

• Só poderão participar atletas da Classe P30 que enviarem Formulário de Diagnóstico 
Médico até a data solicitada; 

• Cada equipe/estado pode registrar quantos atletas que desejar em cada Classe de 
Esporte e divisão de peso; 

• A CBTKD reserva o direito de combinar classes e categorias de idade. 
 

CLASSES DE ESPORTE (4) 

P31   P32     P33     P34 

 

MASCULINO  FEMININO 

Junior  (12-15 anos)    

Até 30 (16-29 anos) 

Acima de 30 (30 ou mais) 

Junior  (12-15 anos)    

Até 30 (16-29 anos) 

Acima de 30  (30 ou mais) 

 

 

 

13.4 Classe de Esporte KP60  

• A competição da Classe de Esporte Kyorugi e Poomse KP60 do Para Taekwondo para 
atletas com Deficiência Auditiva. 

• A Classe de Poomse KP60 é a partir do 8º Gub em diante, em apenas uma divisão de 
graduação. 
 

Poomse P60 

 
      
 
 
 
 

Poomse P60 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

13.5 Classe de Esporte P10  

• A competição da Classe de Esporte de Poomse P10 do Para Taekwondo é para atletas 
com deficiência visual. 

• A Classe de Poomse P10 é a partir do 8º Gub em diante, em apenas uma divisão de 

MASCULINO FEMININO 

Até 58 kg 

Até 68 kg 

Até 80kg 

Acima 80kg 

Até 49 kg 

Até 57 kg 

Até 67kg 

Acima 67kg 

DIVISÃO DE IDADE E FAIXA – MASC. E FEM. 

13 a 15 anos – 8º Gub a 5º Gub 

13 a 15 anos – 4º Gub em diante 

Acima de 16 anos – 8º Gub a 5º Gub 

Acima de 16 anos – 4º Gub em diante 

DIVISÃO DE IDADE E FAIXA – MASC. E FEM. 

 

Individual – Masculino e Feminino 

Par – 1 masculino e 1 feminino 

Equipe – 3 competidores masculino ou 3 competidores feminino 



graduação. 

• Cada equipe/estado pode registrar quantos atletas que   desejar em cada Classe de 
Esporte e divisão de peso; 

• A CBTKD reserva o direito de combinar classes e categorias de idade. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

14. REGRAS DE COMPETIÇÃO 

14.1 Regras de Kyorugui  

As Regras de competição estão publicadas no site da CBTKD. Atletas que não passarem na 
pesagem serão desclassificados. Todos atletas devem se registrar na divisão de peso 
correta até o fim da data de inscrição. A divisão de peso não será alterada no caso do atleta 
não passar na pesagem. 

 

14.2 Regras de Poomsae 

As Regras de competição estão publicadas no site da CBTKD. 
 
 
15. CLASSIFICAÇÃO 

15.1 Kyorugui (K40) e Poomsae (P30) 

A Classificação de todos os atletas de Kyorugui (Classe de Esporte K40) e Poomse (Classe de 
Esporte P30) será realizada no dia 07 de setembro. Um calendário de classificação para 
todas as equipes e atletas será comunicado no site da CBTKD após encerrar as inscrições. 
Todas as equipes devem preparar suas viagens para estar disponíveis para a Classificação 
no dia 07 de setembro.  
 

15.2 Formulário de Diagnóstico Médico (FDM) 

Todos NOVOS atletas e que estão em REVIEW na Classe de Esporte K40 e P30 será 
solicitado a preencher o Formulário de Diagnóstico Médico (FDM) que está em anexo. O 
formulário completo deverá ser enviado junto a exames médicos de imagem no ato da 
inscrição na parte de anexos e levados os originais no dia da classificação.  

 

15.3 Pomsae (P20) 

Atletas de Deficiência Intelectual devem seguir os critérios de elegibilidade do INAS 
(Federação de Esportes de Deficiências Intelectuais). Em termos simples, o critério atesta 
que um atleta deve apresentar: 
 

CLASSES DE ESPORTE (3) 
P11 

P12 

P13 

MASCULINO FEMININO 

Junior  (12-15 anos)    

Até 30 (16-29 anos) 

Acima de 30 (30 ou mais) 

Junior  (12-15 anos)    

Até 30 (16-29 anos) 

Acima de 30 (30 ou mais) 



1)  Um QI de 75 ou menos 
2) Limitações significativas no comportamento adaptativo em habilidades conceituais, 
sociais e práticas. 
3)  A deficiência deve ter sido diagnosticada antes dos 18 anos de idade. 
O atleta deve enviar o laudo psicológico no ato da inscrição na parte de anexo e levar o 
original para o evento. 

 

15.4 Kyorugui e Poomsae (KP60) 

Atletas com Deficiência Auditiva deve apresentar laudo médico que atesta a deficiência 
auditiva biauricular. O nível permitido é de ao menos 55 decibéis. 
O atleta deve enviar o laudo médico no ato da inscrição na parte de anexo e levar o 
original para o evento. 
 

15.5 Pomsae (P10) 

Atletas com Deficiência Visual deve apresentar laudo médico que atesta a deficiência visual 
biocular e sua acuidade visual. 
O atleta deve enviar o laudo médico no ato da inscrição na parte de anexo e levar o 
original para o evento. 
 
 

16. COMBINAÇÕES DE CLASSES 

A CBTKD reserva o direito de combinar classes e divisões no caso de participação 

insuficiente. Combinação de classes e ou divisões será feito pelo Coordenador Técnico da 

CBTKD em consulta com o Chefe de Classificação da CBTKD em acordo com as Regras de 

competição do ParaTaekwondo. 

Classes de kyorugi será combinada da seguinte forma:  
K41 → K42 
K42 → K43  
K43 → K44 
 
Classes P30 de Poomse podem ser consolidadas da seguinte forma:  
P31 → P34 
P32 → P34 
P33 → P34 
 
Classes P10 de Poomse podem ser consolidadas da seguinte forma:  
P11 → P12 
P12 → P13 
 
 

IMPORTANTE 

Atletas consolidados serão premiados com a medalha de ouro na Classe de Esporte ou 
categoria de idade de onde eles são consolidados e terão a chance de competir por 
medalhas na Classe de Esporte que eles foram consolidados. 

 

 



17. MÉTODO DE COMPETIÇÃO 

17.1 Kyorugui 

As competições da Classe de Esporte K40 e K60 serão no sistema de eliminatória simples. 
A duração do combate será definida no Congresso Técnico.  

 

17.2 Poomsae 

• As competições de Poomse na Classe de Esporte P20, P30, P60 serão no sistema de 
eliminatória simples; 

• Dois (2) Poomsaes dos designados Poomsaes Obrigatórios deverá ser aleatoriamente 
sorteado para cada Classe de Esporte e Categoria de Idade para cada round de 
competição na Classe de Esporte P30 e P60.  

 

 

18. VESTIMENTA DO TÉCNICO 

• Todos os treinadores são obrigados a vestir roupas formais, tais como gravata, jaqueta, 
camisa (longa ou curta) e calças durante semifinais e finais. Se algum treinador se recusar 
a vestir roupas acima mencionadas, ele não terá permissão para entrar como técnico 
durante a competição como poderá sofrer as sanções que se encontram discriminadas 
nos regulamentos de competição e Código de Ética  

 

 

19. CONTROLE MÉDICO 

• As regras antidopagem da ABCD, WT, CBTKD e, se necessário, o Código da Agência 
Mundial Antidopagem, devem ser aplicados durante as competições; 

• Os testes compulsivos antidoping serão realizados em base de seleção aleatória. A CBTKD 
e/ou ABCD e WADA podem realizar ensaios aleatórios antes, durante e após a 
competição.  

• Para maiores informações sobre a listagem de substâncias proibidas das Regras de 
Antidopagem da Agência Mundial de Antidoping (WADA) acessar http://www.wada-
ama.org/en/ADAMS e ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem)   
http://abcd.gov.br/codigo-mundial-antidopagem. 

  

http://www.wada-ama.org/en/ADAMS
http://www.wada-ama.org/en/ADAMS
http://abcd.gov.br/codigo-mundial-antidopagem


 

PROGRAMAÇÃO PROVISÓRIA 

 (SUJEITA A ALTERAÇÕES) 

 

 

DATA HORÁRIO ATIVIDADE LOCAL 

 

07/09/2019 

Sábado 

9:00h as 16:00h Classificação dos Atletas 

 

Comite 
Paralimpico 
Brasileiro - 

CPB 

15:00h as 17:00h Pesagem dos atletas 

 

18:30h Congresso Técnico 

 

 

08/09/2019 

Domingo 

08:30h Abertura do evento 

09:00h as 17:00h Competição Para Taekwondo  

(Kyorugi e Poomse – Todas as Classes) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formulário de Diagnóstico Médico da CBTKD para atletas com 

deficiência física – K40 e P30 
 

O formulário é para ser preenchido pelo médico ou fisioterapeuta do atleta. 

O formulário completo deve ser enviado para a CBTKD. Isto aplica a todos atletas com deficiência 

física competindo pela na CBTKD. Dependendo da condição de saúde e deficiência do atleta, 

informações adicionais é para ser anexados a este formulário (pag 2). 

 

Informação do Atleta 

Último nome:  

Primeiro nome:  

Estado  

Gênero: ❑ Feminino         ❑ Masculino Data de nascimento:  

Modalidade:  Registro CBTKD:  

Anos/meses que pratica a modalidade:  

 

Informação Médica 

Deficiência  

❑ Deficiência em força muscular           ❑ Deficiência em amplitude de movimento                        

❑ Deficiência de membro                        ❑ Hipertonia                 ❑ Atetose                ❑ Ataxia  

 

Descrição do diagnostico médico do atleta e a perda da função que esta condição de saúde resulta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condição de saúde é:      ❑progressiva ❑ estável 

       

Histórico médico: 

Condição de saúde é: ❑ adquirida  ❑ congenita 

Se adquirida, idade de início:  

Procedimento(s) future 

antecipado: 

 

 

 

Medicação: 

 



 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

A condição de saúde do atleta como declarado neste formulário e a deficiência resultante deve 

explicar completamente a perda da função exibida pelo atleta durante a avaliação do atleta. De 

outra forma, nenhuma classe de esporte pode ser alocada pelo painel de classificação, como 

estipulado nas Regras de Classificação do Atleta da WT. 

Portanto, documentação médica relevante, recente e adicional tem que ser anexado a este 

formulário se o atleta tem: 

 

▪ Uma deficiência ou diagnostico que não pode ser determinado por sinais claros e sintomas; 
▪ Uma condição de saúde rara e complexa, ou deficiências múltiplas; 
▪ Deficiência de membro (amputação ou dismelia) no nível da articulação do tornozelo, joelho, 

pulso ou cotovelo (raios-X para as respectivas articulações deverão ser anexados) 
▪ Uma lesão na medula espinhal (resultados recentes da escala ASIA deverão ser anexados) 
▪ Uma das deficiências relacionadas a coordenação como ataxia, atestose ou hipertonia 

(pontuação de de Australian Spasticity Assessment Scale (ASAS) devem ser anexados) 
 

Registros de testes adicionais por médicos, fisioterapeutas e outros profissionais de saúde serão 

aceitos, para complementar a informação do diagnóstico médico. 

O Chefe de Classificação da CBTKD e o Painel de Classificação pode solicitar mais informações a 

serem submetidas, dependendo da condição de saúde de deficiência do atleta. 

 

*Atletas são aconselhados a observer as Deficiências Elegíveis definidas na Regra de Classificação de 

Atletas da WT, já que nem todas as deficiências acima são consideradas Deficiências Elegíveis no 

Kyorugui ou Poomse. 

❑  Eu confirmo que a informação acima está correta. 

Nome:  

Profissional da saúde:  

Número e registro de autoridade:  

Endereço:  

Cidade:  País:  

Telefone:  E-mail:  

Data:  Assinatura:  

 

O Formulário de Diagnóstico Médico com os anexos é para ser submetidos a CBTKD 

parataekwondo@cbtkd.org.br 

 

mailto:parataekwondo@cbtkd.org.br


 

AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE MENORES 

 

 

 

Eu _______________________________________________________________________, 

RG nº _______________________________, CPF nº _______________________________ 

, sou responsável pelo menor _________________________________________________, 

RG nº _______________________________, CPF nº _______________________________ 

e autorizo o mesmo a participar do 2º Campeonato Brasileiro de ParaTaekwondo, na   

cidade de São Paulo/SP, entre os dias 07 e 08 de setembro de 2019. Sou inteiramente 

responsável pela integridade física do menor mencionado, isentando a Confederação 

Brasileira de Taekwondo, os organizadores e apoiadores do evento de toda e qualquer 

responsabilidade por acidentes que venham a ocorrer dentro das atividades e do 

transporte para esse evento.   Outorgo todos os direitos de divulgação sobre a imagem da 

pessoa mencionada acima para divulgações (TV, Jornais, Revistas, Internet, Cartaz etc.) a 

ser feita em qualquer tempo antes, durante ou após o evento, sem nenhuma compensação 

financeira, sendo desnecessário, para tanto, qualquer outra autorização verbal ou por 

escrito. 

 

 

Assinatura do Responsável 

 

 

 

_______________________________, ____ de ___________________ de 2019.  

 

 

  


