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Rio de Janeiro, 01 de novembro de 2016. 
 

Oficio nº 139-2016 
 

Aos Clubes Filiados da ABRC e Interessados. 
 
 
Assunto: Convocação dos Árbitros que participarão do V Aberto de Brasília de Rugby em Cadeira de 

Rodas, que ocorrerá entre os dias 11 a 14 de novembro de 2016 . 

 

 Dentro da linha política adotada por nossa diretoria executiva, de oportunizar todos os 150 

atletas e profissionais que atuam nos clubes filiados e em integração entre a equipe A e B, estamos 

fechando o ano de 2016 participando deste evento Internacional objetivando aquecer e preparar rumo ao 

calendário 2017. No uso da prerrogativa que nosso estatuto nos abaliza de acordo com o Artigo 12 do 

estatuto em vigor, venho por meio deste, convocar a equipe de arbitragem irá atuar no Aberto de Brasília 

de Rugby em Cadeira de Rodas  que acontecerá entre os dias 11 a 14 de novembro deste ano, conforme 

abaixo: 

 

Art. 1º: Convocar o Sr. Flávio de Ávila Ribeiro,  na condição de árbitro conforme mecionado acima; 
 
Art. 2º: Convocar o Sr. Diogo Lopes da Silva,  na condição de árbitro conforme mecionado acima; 
 
Art. 3º: Convocar o Sr. Luiz Claudio dos Santos,  na condição de árbitro conforme mecionado acima; 
 
Art. 4º: Convocar o Sr. Jonas Francisco de Souza Claudino,  na condição de árbitro conforme mecionado 
acima; 
 
Art. 5º: Convocar a Sra. Giselle Borges da Costa,  na condição de árbitro conforme mecionado acima; 
 
Art. 6º: Convocar a Sra. Ludmara resende da Silva Leal,  na condição de árbitro conforme mecionado 
acima; 
  

Art. 7º: Revogam‐se as disposições anteriores e em contrário;  
  
Art. 8º: Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.  
 
*** Esta convocação está condicionada a Resolução 014 - de 11 de agosto de 2016, todos precisam enviar 
a ciência para o email secretaria@rugbiabrc.org.br . 
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