CBCa 068/2011
Curitiba, 16 de dezembro de 2011.
Aos
Atletas Filiados
Modalidade – Canoagem Velocidade
Convite para o Estágio de Treinamentos da Seleção Brasileira de Canoagem.

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM, neste ato representada pelo presidente
abaixo assinado, Convidar os atletas e equipe técnica abaixo listados, para integrarem a Seleção
Brasileira de Canoagem que estará reunida, no Yacht Clube Paulista, localizado à Estrada do Itupu,
1077 na Chácara Vista Alegre, na cidade de São Paulo, SP, no período de 10 de janeiro a 21 de
dezembro de 2012 em concentração se preparando para as competições de 2012.
Caiaque Masculino
Airton Rodriges Terxeira – ACPN
Caio Marte Souza – APEN
Carlos Magno Ferreira Gimenez – CCSJP
Celso de Oliveira Júnior – AVIC
Edson Isaias Freitas da Silva – GAC
Gilvan Bitencourt Ribeiro – ACCE

Givago Bitencourt Ribeiro – ACCE
João Carlos Rodrigues Júnior – APEN
João Fernando Arruda Motta Alves – APEN
Michel de Carli Ferreira – ACEN
Ricardo Luiz Bonadeo Barreto – CRI
Roberto Maehler – SERER

Fica estabelecido como data de chegada a São Paulo o dia 10 de janeiro de 2012 às 8:00
da manhã na Portaria do Yacht Club Paulista. Fica vetada e expressamente proibida a
apresentação e entrada no clube em data e horários anteriores ao supracitado.
Cada atleta deverá custear a sua viagem ao CT e levar suas roupas de cama, travesseiros e
utensílios pessoais. A hospedagem e alimentação serão realizadas nas instalações do Yacht Club
Paulista e correrão por conta da CBCa.
Não será fornecido transporte neste momento do projeto e a matrícula ou transferência
dos estudantes para as organizações de ensino é de reponsabilidade única e exclusivamente dos
atletas.
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Os documentos encaminhados em anexo devem ser preenchidos e entregue no momento
da chegada da delegação. Caso não o sejam, o atleta estará automaticamente desligado.
Os atletas acima listados devem enviar um e-mail de confirmação de sua presença para o
Head Coach Sr. Zoltán Bakó – bakokayaks@gmail.com, com cópia para o supervisor Sr. Sebastián
Cuattrin – sebacanoagem@superig.com.br e para o Sr. Carlos Henrique – carlos@cbca.org.br até
o dia 20 de dezembro de 2011. Caso não o façam, automaticamente perderão o direito à sua vaga
cedendo-a para que seja convidado outro atleta em seu lugar.
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
estiver convocado para integrar representação nacional em competição desportiva no País ou no
exterior.
Atenciosamente,

João Tomasini Schwertner
Presidente
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