
 
 

 

Confederação Brasileira de Canoagem  
Rua: Mariano Torres, 151, Conjunto 01- Centro - Curitiba - PR - CEP 80060-120 

Telefone 41 3083 2600 - Fax 41 3083 2699  

 

Circular 100/2010 
Curitiba, 17 de novembro de 2010. 

 
 
 
DO 
COMITÊ DE CANOAGEM SLALOM 
Luiz Augusto Merkle – Supervisor 
André Luiz Behs – Membro 
Fabio André Haack – Membro 
Hilário Neves Ezquero – Membro 
Romualdo Povroznik Junior - Membro 
 
 
 
Assunto: Convocação Pan-americano –  Unión de Tula - MÉXICO 
 
 
 

Prezados presidentes e atletas, 
 
 

O Comitê de Canoagem Slalom da CBCa, com amparo na Circular 
001/2010 e resultados das seletivas realizadas em março na Cidade de Foz do Iguaçu, 
convoca os seguintes atletas para participar do Campeonato Pan-americano de 
Canoagem Slalom, que será realizado na Cidade de Unión de Tula, no México, durante o 
período de 22 e 23 de janeiro de 2011: 

 
K1M: 

 Gustavo Selbach – Três Coroas - RS; 

 Ricardo Martins Taques – Tibagi - PR 

 Pedro Henrique Gonçalves – Piraju - SP 
                       K1F: 

 Poliana Aparecida de Paula – Piraju – SP 

 Ana Sátila Vargas – Primavera do Leste – MT 
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                       C1M: 

 Cássio Ramon Petry – Três Coroas - RS 
                        C1F: 

 Silvia Gnadt – Primavera do Leste – MT 
                         C2: 

 Anderson Henrique Webber – Três Coroas - RS 

 Jean Fernando Moller Pereira – Três Coroas - RS 
 
I – DEMAIS CLASSIFICADOS 

Face a exclusão da modalidade nos Jogos Pan-americanos de 2011, houve 
diminuição no investimento da participação nacional no México, de forma que alguns 
atletas classificados em março de 2010 não estarão sendo contemplados com recursos 
financeiros da Lei Agnelo/Piva.  

Entretanto, os atletas que conseguiram o índice necessário naquela 
oportunidade e estão mencionados no endereço abaixo, estarão autorizados a 
participar do evento desde que consigam recursos próprios e comuniquem por fax ou 
e:mail até o dia 22 de dezembro de 2010: 

http://www.cbca.org.br/arquivos/ckfinder/files/Classificacao%20Final%20-
%20Senior%20-Mundial%20-%20Pan-americano%20e%20Sul-americano.pdf 

                            II – PASSAPORTE e VISTO 

Os convocados deverão providenciar o passaporte e confirmar a 
participação através dos e:mails gutomerkle@cbca.org.br e argos@cbca.org.br , até as 
18 horas, do dia 30 de novembro próximo, para que a CBCa possa agendar junto aos 
Consulados Mexicano e Americano os respectivos vistos. Em não havendo a 
confirmação, outros atletas poderão ser convocados.  

III – CHEFE DE EQUIPE e TÉCNICO 

Nomeia-se como Chefe de Equipe e responsável pela prestação de contas 
o Supervisor da Modalidade, Sr. Luiz Augusto Merkle qual deverá seguir as orientações 
do Departamento Financeiro e exigir o cumprimento do Regimento Interno da CBCa 
além das normas do COB e Ministério do Esporte quanto à representação internacional 

http://www.cbca.org.br/arquivos/ckfinder/files/Classificacao%20Final%20-%20Senior%20-Mundial%20-%20Pan-americano%20e%20Sul-americano.pdf
http://www.cbca.org.br/arquivos/ckfinder/files/Classificacao%20Final%20-%20Senior%20-Mundial%20-%20Pan-americano%20e%20Sul-americano.pdf
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das equipes desportivas nacionais. Como técnico da Equipe Principal será nomeado o Sr. 
Romualdo Povroznik Junior, da Cidade de Primavera do Leste. 

IV – BARCOS 

A CBCa está trabalhando junto à Empresa Portuguesa Nelo para que a 
mesma envie os barcos para a competição. Essa é a possibilidade mais real da Equipe 
brasileira participar com equipamentos de qualidade, caso contrário a Entidade locará 
os barcos que estiverem à disposição.   

V- VIAGEM 

Em princípio, fica definido como data de saída do Brasil o dia 12 de 
janeiro e o retorno para o dia 24 de janeiro de 2011.  
 
                        O atleta convocado obriga-se a cumprir rigorosamente o Regulamento da 
Equipe Permanente, as normas internas da Confederação Brasileira de Canoagem, 
Federação Internacional de Canoagem, regras de participações internacionais impostas 
pelo Comitê Olímpico Brasileiro e Ministério do Esporte, além de seguir rigorosamente 
as rotinas impostas pela Equipe Técnica. 

 
            Por derradeiro e a quem interessar possa, com fulcro no art. 84 e 85, da 

Lei 9.615/98, será considerado como efetivo serviço, para todos os efeitos legais, o 
período em que o servidor público estiver convocado para integrar representação 
nacional em competição desportiva no País ou no exterior. Além disso, o mandamento 
legal acima mencionado determina que os sistemas de ensino deverão definir normas 
específicas para verificação do rendimento e o controle de frequência dos estudantes 
que integrarem representação desportiva nacional, de forma a harmonizar a atividade 
desportiva com os interesses relacionados ao aproveitamento e à promoção escolar.  

Atenciosamente, 
 

Luiz Augusto Merkle 
                               Supervisor de Canoagem Slalom 


