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CBCa 035/2011 - Retificação 001 
Curitiba, 10 de agosto de 2011.  

Aos 

Atletas Filiados 

Modalidade – Paracanoagem 

 

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM, neste ato representada pelo presidente 

abaixo assinado, vem através desta, CONVOCAR a equipe abaixo listada, para representar o 

Brasil no Campeonato Mundial Sênior de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2011 que será 

realizado entre os dias 18 e 21 de agosto em Szeged – Hungria. Os critérios para convocação 

foram: 

  

 Primeiro colocado na prova de sua classe e categoria no Campeonato Sul-

americano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem 2011; 

 Atleta acima de 18 anos; 

 Condições técnicas suficientes para representar o Brasil em competição 

internacional;  

 

Delegação convocada: 

NOME PROVA 

Arildo de Jesus da Conceição V1 200m LTA 

Patrick Ronald Nunes de Almeida K1 200m LTA 

Carlos Roberto Tavares da Conceição  K1 200m TA 

Fernando Fernandes de Pádua K1 200m A 

Marta Santos Ferreira K1 200m TA 

Paulo Barbosa da Silva Chefe de Equipe 

 

A data de embarque será dia 13 e retorno 22 de agosto. 
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Informamos que todos os atletas devem confirmar a intenção de participação até o dia 

30 de junho através do email paracanoagem@cbca.org.br. Informamos ainda que, somente 

serão confirmadas as inscrições de atletas que: 

 Estiverem com cadastro regular junto a CBCa; 

 Apresentarem fotocópia do passaporte; 

 Atestado médico comprovando seu CID; 

  Lembramos que de acordo com a Circular 025/2011, não serão permitidas as 

participações de atletas que não estejam selecionados para as competições internacionais, 

mesmo estes dispondo de recursos próprios para o custeio.  

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

 

 

João Tomasini Schwertner 

Presidente 
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