Circular 003/2012
Curitiba, 16 de janeiro de 2012.
Aos
Atletas Filiados
Assunto: Convite para o estágio temporário de treinamentos da Seleção Brasileira de
Canoagem Velocidade.
Prezados
A Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa, 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, na Pousada do Lousada, localizada Estrada
dos Leais, 2390, Bairro dos Leais, em Redenção da Serra - SP, no período de 17 de janeiro a 28
de fevereiro de 2012, em preparação para as competições de 2012.:
Caiaque Feminino
Ana Paula Vergutz – CRC

Katielen Santos dos Santos – GAC

Ariela Cesar Pinto – ACEN

Gabriela Aparecida de Moura –

ACANOMPI Cinara De Lima Camargo – ACEN

Larissa Oliveira dos Santos – ACOAR

Leticia Santos Martin – AVIC

Thatiany Lima Della Torre – ACANOMPI

Edileia Matos dos Reis – ACPN

July Risthelly – ACPN

Lauro de Souza Júnior – Assistente Técnico
A atleta Ana Sátila, que por direito estaria também convocada, foi dispensada deste
primeiro período de treinamentos em função de estar se preparando para a classificatória
Olímpica de Canoagem Slalom.
Fica estabelecido como data de chegada à cidade de Redenção da Serra – SP, o dia 17 de
janeiro de 2012 às 8:00 da manhã na portaria da pousada. Fica vetada e expressamente
proibida a apresentação em data e horários anteriores ao supracitado.
Cada atleta deverá custear a sua viagem para a cidade e levar suas roupas de cama,
travesseiros e utensílios pessoais. A hospedagem e alimentação serão realizadas nas instalações
da pousada e correrão por conta da Prefeitura Municipal de Redenção da Serra. Maiores
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informações

se

encontram

no

site

http://redencaodaserrasp.com/turismo/onde-

ficar/pousada-do-lousada/.
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 17 de janeiro de 2012. 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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