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CBCa 075/2012 - Retificação 
Curitiba, 25 de Setembro de 2012. 

Aos Filiados 

Assunto: Convocação para o Campeonato Sul-americano de Paracanoagem 2012 

Prezados filiados, 

A Confederação Brasileira de Canoagem através do seu Presidente abaixo 
assinado vem, por meio desta, convocar os atletas abaixo listados para participar do 
Campeonato Sul-americano de Paracanoagem, que será realizado nas datas de 26 a 28 de 
Outubro, em Ciudad Del Tigre - Argentina. 

O critério de convocação foi o Campeonato Pan-americano de Canoagem 
Velocidade e Paracanoagem que foi realizado no mês de abril deste ano no Rio de Janeiro. 

 

K1 LTA Masculino  

Patrick Ronald Nunes de Almeida APEN 

K1 TA Masculino  

Carlos Roberto Tavares da Conceição  AFC 

K1 A Masculino  

Fernando Fernandes de Padua ECP 

V1 LTA Masculino  

José Agmarino de Jesus Coelho CCSJP 

V1 TA Masculino  

Luciano da Silva Meirelles Rio Va’a Clube 

V1 A Masculino  

Luis Carlos Cardoso da Silva AVIC 

K1 LTA Feminino  

Bianca Silva de Lima ALECA 

K1 TA Feminino  

Marta Santos Ferreira ACI 
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O Comitê da modalidade não possui recursos próprios para financiar esta competição, a 

qual possui até o presente momento a confirmação de apenas um país, sendo assim, os atletas 

serão responsáveis por suas despesas. 

Discriminativo de despesas: 

 Taxa de participação U$ 30 por dia 

Inclui: translado entre aeroporto e o local da competição; translado entre o hotel e o 

local da competição nos dias de prova; inscrição do evento; credenciamento; primeiros 

socorros no local da competição; água durante a competição. 

 Hospedagem  

 

Serão necessárias 04 (quatro) diárias por pessoa. 

  

Os valores da hospedagem com café da manhã são: 

Duplo = $ 340 pesos argentinos 

 

 Refeições 

 

O café da manhã e o jantar ficará a cargo de cada atleta, uma vez que não será servido 

no hotel. Orçamos uma média de 70 pesos por refeição/dia. Sendo assim, 04 dias de jantar R$ 

130,00 (cento e trinta reais) por pessoa. 

 

O almoço será servido no local de prova. O custo será de 70 pesos por refeição. Sendo 

R$ 130,00 (cento e trinta reais) por pessoa, tendo o direito a 01 refeição diária (almoço) entre 

os dias 26 e 28 de Outubro de 2012. 

 

 Extras 

Todos atletas devem se apresentar devidamente uniformizados. Para os atletas que não 

possuírem, deverão nos informar para que possamos providenciar, tendo um custo de R$ 

140,00 (cento e quarenta reais) para 1 agasalho e 2 camisetas. 

Todos os atletas deverão possuir um valor extra para a compra de frutas e água durante 

seu treinamento e prova. Para isso orçamos R$ 10,00 (dez reais) por dia. Sendo necessário 

R$30,00 (cinquenta reais) por pessoa. 

Deverão ainda, estarem assegurados por um seguro internacional em caso de lesões ou 

emergências. A cotação é de R$ 0,88/dia. 
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 Passagem aérea 

 

As passagens deverão ser datadas com a saída no dia 24 de Outubro de 2012 e retorno 

dia 29 de Outubro de 2012.  

 

O custo estimado é de R$ 600,00 (seiscentos reais) por pessoa para ida e volta.  

 

Lembramos que, quanto mais próxima a data de compra da data de embarque, o custo 

tende a se elevar. 

 

Valor total para participação no evento: R$ 1745,00 (Hum mil e setecentos e quarenta 

e cinco reais aproximadamente). 

 

 Prazos 

 Os atletas interessados em participar deste evento, deverão enviar um email para 

dvirmond@cbca.org.br e paracanoagem@cbca.org.br informando o seu interesse em 

participar, até o dia 1º de Outubro de 2012, impreterivelmente.  

 No caso do não interesse da participação do atleta convocado, serão chamado os atletas 

suplentes, que são: 

K1 LTA Masculino  

André dos Santos Prates APPNEM 

K1 A Masculino  

Rodrigo Augusto Lopes de Figueiredo CAIRA 

V1 LTA Masculino  

Leonardo Ghisoni Rio Va’a Clube 

V1 TA Masculino  

Carlos Roberto Tavares da Conceição AFC   

V1 A Masculino  

Thiago Caro Cenjor AVIC   

 

A Confederação Brasileira de Canoagem se compromete a fazer a transferência dos 

valores à Organização do Evento que ocorrerá na Ciudad del Tigre. Para tanto, está acrescido ao 

valor total da transferência o montante de 33% relativos ao Imposto de Renda. 

Qualquer valor excedente será cobrado ou devidamente devolvido. 

Estes valores deverão ser efetuados em favor da Confederação Brasileira de Canoagem 

até 10 de Outubro de 2012. Sem o devido depósito, os atletas devem se considerar impedidos 

mailto:dvirmond@cbca.org.br
mailto:paracanoagem@cbca.org.br


Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa 
Rua Monsenhor Celso, 321 - 7º andar - Centro - Curitiba - PR - CEP 80010-922  

Telefone (41) 3083 2600 - Fax (41) 3083 2699 
www.canoagem.org.br  

4 

de participarem do Campeonato Sul-americano de Canoagem Maratona em Ciudad Del Tigre - 

Argentina. 

Banco: Caixa Econômica Federal 
Agência: 0369  Conta: 00028069-0 

Titular: Confederação Brasileira de Canoagem     
CNPJ 92.893.155/001-12. 

 

Valores a serem depositados: 

R$ 280,00 = U$ 90  + 33% IR  - inscrição 

R$ 405,00 = 680 pesos + 33% IR – hospedagem para 4 dias em quarto duplo 

R$ 130,00 = 210 pesos + 33% IR – almoço (26,27,28) 

R$ 130,00= 210 pesos + 33% IR – jantar  (26,27,28) 

R$ 140,00 – uniforme 

R$ 5,00 – seguro internacional 

R$ 30,00 = 90 pesos - extra para água e frutas  

 

 

Total = R$ 1120,00 por pessoa.  

 (Faltando somente a passagem aérea que será por conta de cada atleta) 

**** OBS: os atletas deverão levar um valor extra para a alimentação do dia 25 e 29. 

Quando estarão em trânsito nos aeroportos. 

 Todos os atletas que representarão o Brasil deverão estar de acordo com o Código de 

Uso de medicamentos no Esporte Paraolímpico, sabendo de possíveis penalidades por órgãos 

nacionais e internacionais do esporte na utilização de substâncias ilegais, considerados doping. 

 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 exercício, para todos os efeitos legais, o período em que o atleta 

servidor público civil ou militar, da Administração Pública direta, indireta, autárquica ou 

fundacional, estiver convocado para integrar representação nacional em treinamento ou 

competição desportiva no País ou no exterior”. 

Atenciosamente,  

João Tomasini Schwertner 
Presidente 


