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CBCa 037/2013 
Curitiba, 04 de Junho de 2013. 

Do 
Comitê de Canoagem Slalom 
Argos Gonçalves Dias Rodrigues 
Denis Terezani 
Hilário Neves Ezquero 
André Luiz Behs 
 
 
Aos 
Presidentes das Entidades Filiadas e  
Atletas da Canoagem Slalom 
 
Assunto: Convocação para viagens Internacionais de Canoagem Slalom 

 

 Prezados, 

                           A Confederação Brasileira de Canoagem, neste ato representada pelo Supervisor 

da Modalidade abaixo assinado, vem, respeitosamente, repassar a todos os convocados 

devidamente nominados na Circular 028/2013, o atual estágio do Projeto da Lei de Incentivo 

Fiscal ao Esporte que deveria financiar todas as viagens internacionais: 

a- No próximo dia 04 de junho a Diretoria do BNDES deverá autorizar a 

liberação dos valores previstos e consequente assinatura do contrato com a 

FEPACAN; 

b- A FEPACAN terá menos de uma semana para registrar a ata da Diretoria 

autorizando o “empréstimo bancário” e o contrato (05 a 10 de junho de 

2013); 

c- Após o registro os documentos serão encaminhados novamente para o 

BNDES que repassará a ordem de depósito ao Departamento Financeiro. Os 

trâmites internos dentro do BNDES leva em torno de duas semanas, na 

melhor das expectativas (11 a 25 de junho de 2013); 

                            Em assim sendo, na melhor das hipóteses, se nada der errado, a autorização de 

movimentação bancária somente se dará no dia 02 ou 03 de julho de 2013, ou seja, depois das 

duas primeiras etapas das Copas do Mundo e na véspera da terceira Etapa, na Espanha. 

                            Por esse motivo, conforme já havia sido anunciado previamente na Circular 

028/2013, será praticamente impossível que a CBCa/FEPACAN tenham tempo hábil para a 
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emissão das passagens aéreas para as três primeiras etapas da Copa do Mundo. Com relação ao 

Campeonato Mundial Júnior e Sub 23, se não houver atraso em nenhuma das situações acima 

estabelecidas, as quais independem da agilidade da CBCa ou FEPACAN, é bastante provável que 

as passagens sejam emitidas.  Se houver qualquer contratempo, até este evento correrá riscos 

de não ter passagens. 

                        Com relação à primeira e segunda etapas das Copas do Mundo, o prazo de 

inscrição já encerrou, e os únicos atletas que manifestaram interesse em participar foram: Ana 

Sátila Vieira Vargas, Pedro Henrique Gonçalves, Fábio Scchena Dias Rodrigues, Anderson dos 

Santos Oliveira e Anderson dos Santos Oliveira. Não há mais o que ser feito. 

                        Para a terceira etapa, que será realizada em La Seo Durgell, ESP, de 05 a 07 de 

julho de 2013, as inscrições numéricas foram realizadas pensando nos seguintes atletas: 

1 ATLETA Pedro Henrique Gonçalves BNDES K1M APEN Piraju 

2 ATLETA Ricardo Martins Taques BNDES K1M ATOCA Tomazina 

3 ATLETA Renan Henrique Soares BNDES K1M APCa Primavera do Leste 

4 ATLETA Felipe Borges da Silva BNDES C1M IMEL Foz do Iguaçu 

5 ATLETA Jean Fernando Möller Pereira BNDES C1M ASTECA Três Coroas 

6 ATLETA Leonardo Lucas Curcell BNDES C1M IMEL Foz do Iguaçu 

7 ATLETA Anderson dos Santos Oliveira BNDES C2M APEN Piraju 

8 ATLETA Charles Fernando Correa BNDES C2M APEN Piraju 

9 ATLETA Cassiano V. Alfredo    BNDES C2M DEC S.J. Rio Pardo 

10 ATLETA  Wellington H S Munhoz BNDES C2M DEC S.J. Rio Pardo 

11 ATLETA Ana Sátila Vieira Vargas BNDES K1F APCa Primavera do Leste 

0 ATLETA Ana Sátila Vieira Vargas BNDES C1F APCa Primavera do Leste 

 

                       Estes atletas terão o prazo até 20 de junho de 2013, um dia antes do 

encerramento das inscrições nominais, para confirmação da emissão de passagens junto à 

CBCa.  No dia 21 de junho, data em que se encerram as inscrições nominais junto a FIC, a CBCa 

repassará aos organizadores apenas os nomes dos atletas que já tenham as passagens emitidas 

ou então ratificará os nomes acima desde que tenha certeza de que a verba BNDES entrará a 

tempo das emissões das passagens. 

 A fim de auxiliar a logística de todos os atletas interessados a CBCa está 

repassando as seguintes previsões orçamentárias para os atletas: 

• Alimentação (unidade) + ou - €  20,00 

• Hospedagem (diária) + ou - €  60,00 (alojamentos) 

• Inscrições + ou - € 100,00 

http://www.canoagem.org.br/
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• Uniformes R$ 215,00 

• Passagem aérea + ou – R$ 3.500,00 

 Estes valores são extremamente econômicos, mais que a grande maioria dos 

atletas de Canoagem Slalom conseguiram se manter. É claro que quanto mais próximo aos 

eventos, mais difíceis e caras ficam as passagens e hospedagens. Por esse motivo, quem 

pretender se garantir com esses valores aproximados, deverá procurar de imediato, o auxílio do 

Comitê da Modalidade para a reserva dos alojamentos.  

 Para Liptovsky os valores e condições se repetem. Se não der tempo para a 

aquisição de passagens por parte da CBCa, os atletas terão até o penúltimo dia das inscrições 

nominais, que acontecem no dia 02 de julho de 2013, para comprovarem a emissão das 

mesmas, caso contrário estarão lamentavelmente fora do evento.  

 Outro detalhe importantíssimo é saber em qual aeroporto pousar. Se o atleta 

pretender ir a La Seo Durgell a passagem deverá ter como destino Barcelona (150 Km). Se for a 

Liptovsky, a melhor opção será Viena (350 km). 

 Do aeroporto aos locais de competição, o atleta terá que prever em seu 

orçamento como chegar até o seu destino. Essa mesma informação se dá com relação às 

embarcações, é possível o auxílio através de barcos Nelo, porém com a solicitação realizada 

com antecedência mínima de 30 dias. 

 Certo de que melhores dias virão para a Canoagem Slalom brasileira através do 

patrocínio BNDES, o Comitê da Modalidade deseja a todos os atletas convocados que consigam 

resolver suas demandas junto aos clubes e patrocinadores pessoais. 

              

 Atenciosamente, 

                     

Comitê de Canoagem Slalom 

Confederação Brasileira de Canoagem 
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