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Circular CBCa 012/2017
Curitiba, 21 de março de 2017.

Aos Filiados

Assunto: Convocação para o Campeonato Sul-americano de Canoagem Maratona, Paipa -
COL

Prezados,

A Confederação Brasileira de Canoagem, através do seu Presidente vem, por
meio desta, convocar os atletas e equipe técnica abaixo relacionados para participarem do
Campeonato Sul-americano de Canoagem Maratona, que ocorrerá entre os dias 19 e 24 de
abril de 2017, em Paipa - Colômbia. O critério de convocação se deu com base nos resultados
obtidos no Campeonato Brasileiro de Canoagem Maratona 2016.

1. Convocados

K1 JÚNIOR FEMININO
Luani Dias dos Santos Tobias ACPN

K1 JÚNIOR MASCULINO
Eduardo dos Santos barbosa ACPN
Tiago Martins Ferreira ACPN

K1 SÊNIOR FEMININO
Lacy Cristina Batista Bianqui ARCCA
Síria Priscila Mendes Reis ACPN

K1 SUB23 MASCULINO
Bruno Aparecido Santiago ARCCA
Ayrton Rodrigues Teixeira ACPN
Gabriel Pereira Monteiro de Oliveira (Suplente) ACkC Brasília
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Fica definida como data de embarque o dia 17 de abril de 2017, e de retorno o dia 24 de
abril de 2017.

2. Financiamento da participação

Conforme já é de conhecimento de todos, a Canoagem Maratona não é uma
modalidade olímpica. Portanto, não dispõe de recursos da Lei Agnelo Piva. Dessa forma, os
interessados deverão arcar com as despesas e responsabilidades de sua participação, incluindo
passagens, uniformes, hospedagem, alimentações ou quaisquer outros custos.

3. Cadastro

Somente poderão participar do evento atletas com cadastro regular junto à CBCa,
para verificar a situação cadastral basta acessar o link (www.canoagem.org.br/cadastroatleta).

4. Inscrições

A taxa de inscrição para os atletas que não estiverem alojados nos hotéis
indicados pela organização é de US$ 75,00 (setenta e cinco dólares) por pessoa por dia, num
total de US$375,00 (trezentos e setenta e cinco dólares) pelos 5 dias de competição (em torno
de R$ 1.100,00), durante os dias 19 a 23 de abril.

K2 SUB 23 MASCULINO
Ayrton Rodrigues Teixeira / Matheus Henrique Carvalho Costa ACPN

K2 SÊNIOR MASCULINO
Alberto Oliveira do Carmo / Hericles Scoot de Sousa Miranda MISTO
Bruno Aparecido Santiago / Leandro do Prado Correa ARCCA

K1 MASTER MASCULINO
Marcelo Bosi de Almeida ACkC Brasília
Rodrigo Jorge da Silva ARCCA

C1 SÊNIOR MASCULINO
Fabionei Rauber SERER
Alberto Oliveira do Carmo Junior ACI

C2 SÊNIOR MASCULINO
Fabionei Rauber / Bruno Aparecido Santiago MISTO
Alberto Oliveira do Carmo Junior / Cleilton Oliveira Bezerra MISTO
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Caso para os atletas que estejam alojados nos hotéis indicados pela organização,
a taxa é de US$ 35,00 (trinta e cinco dólares) por pessoa por dia, num total de US$175,00 (cento
e setenta e cinco dólares) pelos 5 dias de competição (em torno de R$ 540,00), durante os dias
19 a 23 de abril.

A taxa de inscrição inclui transporte entre hotel e raia de competição, serviços
médicos de emergência e primeiros socorros na raia e hidratação.

O valor do transporte entre Aeroporto x Hotel x Aeroporto é cobrado a parte, os
custos são:

 1 a 4 pessoas – 350 dólares (Ida e volta)
 5 a 15 pessoas – 650 dólares (Ida e volta)

Custos a serem depositados pelos convocados interessados em favor da CBCa
(valores apenas para a taxa de inscrição, o valor total estimado pode ser encontrado no item 9):

Taxa de inscrição por pessoa durante os 5 dias (hotel indicado): US$ 175,00
Taxa de transporte (até 4 pessoas): R$ 350,00
Média cotação de 1 dólar dos Estados Unidos: R$ 3,072
Imposto de renda (transferência internacional): 33%
Total final por atleta: R$ 2.150,00

Banco Caixa Econômica Federal
Conta Poupança: 41871-3 operação 013
Confederação Brasileira de Canoagem
CNPJ: 92.893.155/0001-12

Ao efetuar o depósito, enviar o comprovante de pagamento para o e-mail do
Supervisor da modalidade bmuassab@canoagem.org.br e para o e-mail da Confederação
felipe.monteiro@canoagem.org.br .

5. Hospedagem /Alimentação

A hospedagem e a alimentação durante a competição são de responsabilidade dos
interessados. Os hotéis indicados pela organização do evento incluem alimentação completa. Os
preços dos hotéis estão no boletim do evento
(http://www.canoagem.org.br/evento/pagina/nome/boletim_bulletin/paginas_id/1355/evento
s_id/1065).

 Hotel Sochagota (4 estrelas) – US$45,00 dólares por dia por pessoa
 Estelar Paipa Hotel & Centro de Convcenciones (5 estrelas) – US$ 55,00 dólares por dia por

pessoa
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Cabe ressaltar que os próprios atletas devem entrar em contato com o hotel para
reservar a hospedagem.

O custo estimado para hospedagem, no quarto para uma pessoa, durante 5
(quatro) dias de competição é de R$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais), no hotel 4
estrelas.

Todos os interessados deverão comprovar as reservas e logística de hospedagem
no local do evento, obrigatoriamente, até dia 07/04 pelo e-mail bmuassab@hotmail.com .

6. Extras

Todos os atletas deverão estar cientes que poderão ocorrer gastos extras na
viagem, como remédio, água, lanches, etc. Diante disso, todos devem estar preparados
financeiramente.

7. Passagem aérea

Os interessados deverão providenciar suas passagens aéreas e seguro viagem
levando em consideração o programa de provas.

O custo estimado é de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) por pessoa para
ida e volta, com saída base de Curitiba-PR. É obrigatório que o interessado faça a compra da
passagem com o Seguro Viagem.

8. Barcos

Os barcos podem ser alugados da organização do evento pelo preço de € 300,00
(trezentos euros) para qualquer embarcação durante o período de competição. O custo estimado
em Reais é de R$ 1.000,00 (um mil reais) pelos cinco dias de evento.

9. Valores (estimado)

Segue abaixo a tabela do valor total estimado, sem a adição de custos extras (Item
6).

Valor
Inscrição e transporte R$ 2.150,00
Passagens R$ 3.500,00
Hospedagem R$ 845,00
Aluguel barco R$ 1.000,00
Total R$ 7.500,00
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A CBCa dará apoio a taxa de inscrição, todas as outras taxas devem ser negociadas
e pagas pelos próprios interessados (atletas).

10. Prazos, manifestação de interesse e condições de participação

Os atletas acima mencionados precisam confirmar sua participação no
campeonato Sul-Americano 2017, até o dia 24 de março de 2017 até meio dia, mediante o envio
de e-mail para o Supervisor da modalidade bmuassab@hotmail.com . O não envio da mensagem,
será entendido como desistência da participação nesta competição. Para que a convocação seja
deferida, o supervisor deverá obrigatoriamente acusar o recebimento do e-mail.

Os prazos para depósito serão enviados assim que a confirmação for enviada.

Aos atletas menores de idade, será necessário o envio da autorização para viagem
internacional desacompanhada até o dia 25 de março de 2017, para o e-mail
bmuassab@hotmail.com . Caso não seja enviada a autorização devidamente firmada de acordo
modelo anexo, a convocação do menor será cancelada. Link para acessar ao documento de
autorização: http://www.canoagem.org.br/arquivos/ckfinder/files/autorizaca.pdf .

Qualquer outro custo durante a viagem não informado nesta convocação será de
responsabilidade do interessado.

Como já informado, a CBCa não tem recursos financeiros para manutenção da
modalidade, inclusive para enviar chefe de equipe ou acompanhante. Portanto, os atletas que
confirmarem participação devem ter ciência que terão total responsabilidade sobre seus planos
de viagem e conduta. Devem levar em consideração ter boa comunicação em espanhol, inglês e
noções de viagens internacionais.

Por derradeiro e a quem interessar possa, com fulcro no art. 84, da Lei 9.615/98.
“Será considerado como efetivo exercício, para todos os efeitos legais, o período em que o atleta
servidor público civil ou militar, da Administração Pública direta, indireta, autárquica ou
fundacional, estiver convocado para integrar representação nacional em treinamento ou
competição desportiva no País ou no exterior”.

Dúvidas e demais informações podem ser obtidas diretamente com o Supervisor
da modalidade de Canoagem Maratona pelo e-mail bmuassab@hotmail.com .

Atenciosamente,

João Tomasini Schwertner
Presidente


