CBCa 081/2012
Curitiba, 09 de Outubro de 2012.
Aos Filiados

Assunto: Convocação para o Campeonato Sul-americano de Canoagem Velocidade
Prezado 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 Canoagem Velocidade, que será realizado nas datas de 26 a 28
de Outubro, em Ciudad Del Tigre - Argentina.
Luciana Costa
Camila Conceição de Lima
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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 U$ 15/dia sem café da manhã

Serão necessárias 04 (quatro) ou 05 (cinco) diárias por pessoa, dependendo do horário
do vôo de retorno ao Brasil.
Sendo assim, o valor estimado de hospedagem para 05 (quatro) diárias, saindo dia 24 e
retornando dia 29 de Outubro sairá em média +- R$ 230,00 (duzentos e trinta reais).


Refeições

Rua Monsenhor Celso, 321 - 7º andar - Centro - Curitiba - PR - CEP 80010-922
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O café da manhã e o jantar ficará a cargo de cada atleta, vez que não será servido no
hotel. Orçamos uma média de 70 pesos por refeição/dia. Sendo assim, 05 dias sairá uma média
de +- R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) por pessoa.
O almoço será servido no local de prova. O custo será de 70 pesos por refeição. Sendo
R$ 215,00 (duzentos e quinze reais) por pessoa, tendo o direito a 01 refeição diária (almoço)
entre os dias 24 e 29 de Outubro de 2012.


Extras

Para os atletas que chegarem antes do dia 26 de Outubro, haverá a necessidade de
pagar U$30 para transporte.
Todos os atletas deverão possuir um valor extra para a compra de frutas e água durante
seu treinamento e prova. Orçamos R$50,00 (cinquenta reais) por pessoa para os 5 (cinco) dias.
Todos os atletas deverão estar assegurados por um seguro internacional em caso de
lesões ou emergências. A cotação é de R$ 0,88/dia.


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 médio para participação no evento: R$ 2.000,00 (Dois mil reais
aproximadamente)


Prazos

Os atletas interessados em participar deste evento, deverão enviar um email para
dvirmond@cbca.org.br e bruna@cbca.org.br informando o seu interesse em participar, até o
dia 26 de Setembro de 2012, impreterivelmente.
Em virtude da realização do Campeonato Sul-americano em conjunto com o
Campeonato Sul-americano de Canoagem Velocidade, caso alguma vaga não seja preenchida
conforme prazo e critérios estabelecidos nesta circular, será aberta a participação para os
atletas que estiverem no local, participando do Campeonato Sul-americano de Canoagem
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Velocidade, seguindo critérios técnicos do Comitê de Canoagem Velocidade e Canoagem
Maratona.
A Confederação Brasileira de Canoagem se compromete a fazer a transferência dos
valores à Organização do Evento que ocorrerá em Roma. 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 01 de Outubro de 2012. Sem o devido depósito, os atletas devem se considerar impedidos
de participarem do evento.
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$ 275,00 = U$ 90 + 33% IR - inscrição
R$ 92,00 = U$ 30 + 33% IR – transporte para os atletas que chegarem antes do dia 26/10
R$ 230,00 = U$ 75 + 33% IR – hospedagem para 5 dias
R$ 215,00 = 350 pesos + 33% IR – almoço durante os 5 dias
R$ 50,00 – extra para água e frutas
R$ 5,00 – seguro internacional
R$ 320,00 – valor estimado para café da manhã e jantar durante os 5 dias
Total = R$ 1190,00 por pessoa.
(Faltando somente a passagem aérea que será por conta de cada atleta)
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
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