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 FEDERAÇÃO AQUÁTICA DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

FEDERAÇÃO AQUÁTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, associação privada, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.977.695/0001-15, com sede na Rua Santa Luzia, nº 799, grupo 

nº 201, Bairro Centro, na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, CEP: 20.030-041, neste ato, 

representada na forma estabelecida em seu Estatuto Social, por intermédio do seu 

Presidente, através do presente, COMUNICAR ao público em geral que foi aprovado o que 

segue: 

 

               A Federação Aquática do Estado do Rio de 

Janeiro (FARJ) na palavra de seu Presidente Celso 

Oliveira vem agradecer, a toda Diretoria da 

Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos 

(CBDA), a toda Diretoria na pessoa do seu 

Presidente Carlos Roberto da Silva (Carlão) da 

Associação Brasileira Masters de Natação (ABMN) e 

a toda Diretoria do Clube de Regatas Vasco da 

Gama (CRVG) pela ajuda na realização e 

organização do Campeonato Estadual Masters 2020. 

Campeonato com sucesso na realização e 

organização se faz assim com a união de todos não é 

só a Diretoria da FARJ, não é só o Presidente da 

FARJ mais também aos Atletas que se superaram 

quebrando recordes como neste campeonato e aqui 

faço representar pela minha amiga Elaine Romero, 

Treinadores, Arbitragem em fim, eu Celso Oliveira 

entendo que sempre vamos construir coisas grandes 

quando tivermos a união de todos.  
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

É sempre importante o entendimento, o 

diálogo para que possamos realizar principalmente 

nos esportes eventos de alto nível. 

A FARJ parabeniza e agradece a todos e 

espera que esse seja um ponto final em um ano de 

2020 horroroso para ser esquecido de nossas vidas e 

que tenhamos um ano de 2021 maravilhoso cheio de 

alegria com grandes competições e grandes 

resultados.  

 

“O MELHOR AGRADECIMENTO NÃO PASSA 

PELAS PALAVRAS, MAS SIM PELAS AÇÕES”. 

 

Feliz Natal e em Próspero Ano Novo. 

OBRIGADO. 
 

 INFORMAR as Entidades Filiadas e Vinculadas, que na atual Temporada de 2020, todas e 

quaisquer comunicações Técnicas e Administrativas serão realizadas através da nossa home 

Page: www.aquatica.org.br, como resultados, boletins, comunicados, regulamentos, entre 

outros. 

 

Rio de Janeiro, 08 de DEZEMBRO de 2020. 

 

 

Celso Oliveira 

Presidente da FARJ 
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