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“No que diz respeito ao empenho, ao compromisso,  
ao esforço e à dedicação, não existe meio termo.  

Ou você faz uma coisa bem feita, ou não faz.” 

Ayrton Senna 

 QUEM SOU 

 Meu nome é Califa Cury, sou profissional de Educação Física e atleta da 
Paracanoagem, professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e 
Servidor do Ministério do Esporte. 

No período de atuação na Secretaria Nacional de Esportes de Alto Rendimento (6 
anos), fui responsável pela análise de convênios de entidades desportivas, 
liberação de recursos da Lei de Incentivo, organização de eventos e aprovação de 
benefícios à atletas, bem como atuei na área de gestão de pessoas, ampliando o 
conhecimento na Administração Pública e, principalmente, acumulando 
experiências em gerenciar equipes, recursos públicos, elaboração e 
acompanhamento de projetos esportivos em âmbito nacional, o que me permitirá 
conduzir os projetos da Canoagem e da Paracanoagem do Brasil como presidente da 
Confederação de Canoagem.  

 MEU PROPÓSITO 

 Promover, em conjunto com uma gestão participativa com as Federações, os 
Clubes e os praticantes da Canoagem e da Paracanoagem, para o desenvolvimento 
das mesmas no Brasil, a integração de entidades, dirigentes, técnicos e atletas e, 
sobretudo, a busca de soluções inovadoras para a disseminação das modalidades 
junto à sociedade, a fim de facilitar a captação de recursos e a formação de novos 
atletas, em prol do crescimento do esporte e da construção do seu legado, permitindo 
uma maior massificação da Canoagem e da Paracanoagem e de representantes 
internacionais.  



 MINHA VISÃO 

 O momento que vivemos está permeado de problemas globais e de alcances 
jamais vistos. O Brasil passa por uma longa crise fiscal, agravada pelos gastos 
extraordinários de 2020, e os balanços contábeis da Confederação de Canoagem 
registram déficits crescentes. Sem dúvida, os desafios da próxima gestão serão muitos, 
mas pelo conhecimento que tenho no funcionamento do Sistema Nacional do 
Esporte, tenho a certeza de que estou preparado. 

 É preciso inovar em ações e, conforme dito por alguém antes, supostamente 
Einstein, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar 
resultados diferentes. Além disso, precisamos de união e trabalho em conjunto, pois, 
como todo remador sabe, a sincronia de esforços é requisito essencial para a vitória. 

Acredito, portanto, que o caminho para desenvolver a Canoagem e a 
Paracanoagem nos cenários nacional e mundial passa pelo fortalecimento das 
Federações e Associações Esportivas, que precisam receber apoio efetivo para a 
construção de bases sólidas para captação e aplicação de recursos. Incluindo, no 
que couber, a capacitação de dirigentes e prestadores de serviços em 
planejamento e gestão, celebração de convênios e estruturação de projetos de 
patrocínio. Tudo a fim de contribuir de modo determinante para um crescimento 
sustentável do esporte, com transparência, ética e participação democrática. 
 
 
 MINHAS PROPOSTAS 

 Registro abaixo algumas ideias iniciais, que certamente serão enriquecidas ao 
longo do tempo com as colaborações dos demais dirigentes, clubes, técnicos e 
atletas, desejosos por remar juntos por novas conquistas para a nossa Confederação: 

 1. Promover uma ampla revisão do Estatuto e dos processos decisórios da 
entidade, de modo a fortalecer a participação dos atletas em mecanismos 
democráticos de governança e acelerar a implementação das diretrizes de Gestão, 
Ética e Transparência do Programa GET, estabelecido pelo Comitê Olímpico Brasileiro, 
alinhando as estratégias com os Comitês Olímpico e Paralímpico. 

 2. Desenvolver networking com profissionais especializados e com visão de 
liderança semelhante, com o intuito de promover capacitação e troca de experiências. 



 3. Adotar critérios objetivos, baseados em rankings nacionais, para a liberação 
de recursos aos atletas e técnicos, assim como para as Federações, para viagens e 
treinamentos de maneira uniforme, profissional e transparente. 

 4. Desenvolver modelos padronizados para a estruturação de bases locais de 
Canoagem e Paracanoagem em todos os Estados e apoiar, tecnicamente, as 
Federações na montagem da infraestrutura, na capacitação do corpo técnico e na 
divulgação junto à comunidade esportiva e sociedade em geral. 

 5. Capacitar e apoiar as Federações na criação de Associações Esportivas aptas 
a captar recursos estaduais e via Lei de Incentivo, para que possam, com isso, fomentar 
a iniciação na Canoagem e da Paracanoagem em todos os Estados. 

 6. Estabelecer e fortalecer canais de comunicação com as bases de cada Estado 
para entendimento de suas reais necessidades, de modo que a Confederação possa 
buscar recursos para suprir as demandas existentes.  

 7. Otimizar o corpo funcional da Confederação e os contratos de prestação de 
serviço, aproveitando as novas modalidades de trabalho e canais digitais de 
comunicação, de modo a aumentar a produtividade, reduzir custos e propiciar maior 
disponibilidade de recursos para aplicação no esporte e na carreira dos atletas e 
técnicos. 

 8. Aprimorar o site da Confederação, de modo que todas as informações 
cadastrais, administrativas e desportivas estejam disponíveis de forma centralizada e 
transparente, além de acessível à atletas e dirigentes, e em conformidade com a Lei de 
Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados. 

 9. Desenvolver programa de marketing institucional com foco na promoção de 
visibilidade de todas as modalidades da Canoagem e de seus atletas junto à sociedade 
e à mídia especializada, a fim de gerar reconhecimento e oportunidades para captação 
de recursos para o desenvolvimento do esporte. 

10. Explorar ao máximo a captação via patrocínio, de maneira que modalidades 
tenham recursos próprios para o seu crescimento e não dependam, exclusivamente, da 
Lei Agnelo Piva. 

11. Formar uma equipe de consultores na Confederação que estarão disponíveis 
às Federações para gerenciamento dos recursos públicos e para a elaboração de 
projetos. 

  



 12. Implantar um Núcleo Exclusivo para os técnicos, com EADs reconhecidos 
pelo MEC, com o objetivo de formação, aprimoramento profissional, troca de 
experiências, publicação, pesquisa, dentre outros assuntos, que possam contribuir 
para a formação dos profissionais. 

 13. Projetar ações de base na formação do atleta escolar. 

 14. Aproximar os atletas e pós-atletas com experiência e resultados expressivos 
na Canoagem e Paracanoagem para contribuírem na formação de novos técnicos e 
elaboração de projetos.  

 15. Implantar o Programa Atleta de Valor com o objetivo de valorizar os atletas, 
após sua aposentadoria. Formar uma nova geração no esporte com o apoio e o 
aprendizado dos mais experientes, promovendo a continuidade das suas carreiras 
profissionais.  

 
 MEU COMPROMISSO  

 Sonhos se tornam realidade quando os transformamos em metas e aliamos 
propósito, compromisso e dedicação. Meu sonho é profissionalizar a Canoagem e a 
Paracanoagem brasileira, como é possível ver no voleibol, atletismo e natação, 
melhorando as condições para a sua prática, atraindo novos talentos, criando 
oportunidades, gerando resultados expressivos nacional e internacionalmente e 
construindo um verdadeiro legado para as novas gerações.  

Conto com o apoio de dirigentes, atletas, técnicos e entusiastas para que esse 
sonho seja inspiração e uma causa justa para todos os apaixonados pela Canoagem. 

 Juntos, remaremos por evolução e alcançaremos novas conquistas. 

Respeitosamente, 

 

____________________________________ 
CALIFA ABUD CURY FILHO
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