CBCa 093/2012
Curitiba, 27 de novembro de 2012.

Assunto: Utilização de barcos da CBCa no Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade
2012
Prezados filiados,
A Confederação Brasileira de Canoagem, entidade nacional de administração do
desporto, vem por meio deste, enviar informações relativas à utilização de barcos da CBCa no
Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade 2012.
Como é de conhecimento de todos os filiados o Campeonato Brasileiro de
Canoagem Velocidade é uma competição entre clubes, portanto, todos os interessados devem
competir utilizando suas próprias embarcações. Como forma de auxilio, a CBCa disponibiliza os
equipamentos utilizados pelas equipes permanentes, porém, não dispõe de frota suficiente
para atender a todos, além disso, para disponibilizar esse serviço é necessária a cobrança de
uma taxa de utilização, que é utilizada para custeio de transporte, contratação de pessoal e
manutenção desses equipamentos.
Conforme convite disponível no site oficial da CBCa e enviado a todos os filiados,
os interessados em utilizar tais embarcações deveriam se manifestar por email até dia 21/11.
Conforme informado, a CBCa não possui frota suficiente, desta forma, os filiados que se
manifestaram e a quantidade disponível a cada um é:
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Taxa para disponibilização do serviço durante os dias de treinamento e evento:
K1 e C1 – R$ 170,00
K2 e C2 – R$ 210,00
K4 – R$ 350,00
O barco será disponibilizado à equipe, por todo o período, podendo ser utilizadas
por todos seus atletas.
O pagamento deverá ser feito, OBRIGATORIAMENTE, por transferência bancária,
e o comprovante de pagamento deve ser enviado para o fax 41 3083 2699 ou para o email
cadastro@cbca.org.br, devidamente indicado com o nome da associação.
A associação terá até o dia 10 de dezembro para realizar o depósito e enviar o
comprovante, caso não seja efetivada dentro deste prazo a reserva será cancelada e as
embarcações ficarão disponíveis para outros filiados.
Conta bancária:
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0369
Conta Poupança: 00028069-0
Confederação Brasileira de Canoagem – CNPJ 92.893.155/0001-12
No ato da entrega do equipamento, a associação deverá apresentar os valores
abaixo, em espécie ou cheque cruzado e nominal à Confederação Brasileira de Canoagem, por
barco, referente a “valor caução”, para cobrir qualquer eventual avaria nos equipamentos ou
peças, sendo este devolvido, após checagem dos equipamentos ao final do evento.
K1 e C1 – R$ 340,00
K2 e C2 – R$ 420,00
K4 – R$ 600,00
Os barcos estarão à disposição da associação durante todas as provas do evento,
podendo ser utilizada por todos os seus atletas. A CBCa não dispõe de grande variedade de
tamanhos e modelos de barcos, sendo que a maioria são do tipo grande - “Large”.
Diante das informações contidas nesse documento, solicitamos que às
associações confirmem o interesse neste serviço, pelo email cadastro@cbca.org.br, até 05/12.
Atenciosamente,
João Tomasini Schwertner
Presidente
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