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CBCa 004/2013 
Curitiba, 01 de Fevereiro de 2013. 

Aos filiados 

Assunto: Convocação para o Campeonato Mundial de Rafting de 2013 

Prezado Filiados, 

A Confederação Brasileira de Canoagem através do seu Presidente vem, por meio desta, 
convocar as equipes abaixo listadas para participar do Campeonato Mundial de Rafting 2013, que será 
realizado entre os dias 13 e 24 de novembro de 2013 em Rotorua – Nova Zelândia.  

Para convocação dos atletas foram utilizados como referência os resultados do 
Campeonato Brasileiro R6 de 2012. 

Para a categoria Sênior estão sendo convocadas as equipes melhores colocadas na 
categoria masculina e feminina. Para as novas categorias sub19 (até 19 anos) e sub23 (até 23 anos) 
foram selecionadas as equipes com idade dentro dos critérios estabelecidos pela Federação 
Internacional de Rafting.  

 

Equipe Categoria 

Bozo d´água Masculino Sênior 

Brotas 40 graus Feminino Sênior 

Brotas Bozo  Masculino Júnior sub23 

Rio Abaixo Juquitiba  Masculino Júnior Sub19 

Cia Aventura xícara maluca  Feminino Júnior Sub19 

 

Determina-se que os atletas embarquem no dia 10 e retornem no dia 25 de Novembro 
de 2013. 

A CBCa e o Comitê de Rafting não possuem recursos próprios para a modalidade, desta 
forma todas as despesas e providências de viagem provenientes da participação no Campeonato em 
questão são de responsabilidade do atleta convocado. 

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 público 
estiver convocado para integrar representação nacional em competição desportiva no País ou no 
exterior. Além disso, o mandamento legal acima mencionado determina que os sistemas de ensino 
deverão definir normas específicas para verificação do rendimento e o controle de frequência dos 
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estudantes que integrarem representação desportiva nacional, de forma a harmonizar a atividade 
desportiva com os interesses relacionados ao aproveitamento e à promoção escolar. 

Atenciosamente,  

João Tomasini Schwertner 
Presidente 

 


