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CBCa 061/2013 

Curitiba, 02 de julho de 2013. 
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Filiados 
 

 

 

Assunto: Convocação para Equipe Permanente de Canoagem Velocidade 2013 - Canoa 
 

 

 
 Prezados filiados,  

 

 
A Confederação Brasileira de Canoagem, entidade nacional de administração do 

desporto, através do seu presidente abaixo assinado vem, por meio desta, CONVOCAR, atletas 

para ocupar as vagas de Canoa na Equipe Permanente de Canoagem Velocidade, que se 

concentrará no Centro de Treinamento de Canoagem Velocidade (CT), localizado do Yatch 

Clube Paulista, Estrada do Itupu, nº 1077, Chácara Vista Alegre, telefone 11 5514 6912.  

 

Para convocação foi utilizado o Ranking Nacional de Canoagem Velocidade 2012 
disponível no site oficial da CBCa, link 
(http://www.canoagem.org.br/evento/pagina/nome/ranking_nacional_2012/paginas_id/790/e
ventos_id/511). Os critérios utilizados para formação do ranking estão publicados no convite 
para o Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade 2012, disponível no link: 
(http://www.canoagem.org.br/evento/index/eventos_id/511). Também foram consideradas 
lateralidades, posições de remada dos atletas, sendo (D) – remada do lado direito e (E) – 
esquerda. 

 
Canoa Masculina – Categoria Sênior – 5 vagas 

 

Para ocupar as vagas desta categoria estão sendo convocados os 4 melhores 

colocados no ranking nacional 2012 da categoria Sênior e em virtude do alto desempenho 

técnico, o primeiro colocado da categoria Júnior.  

 

Com data de apresentação imediata no CT. 

http://www.canoagem.org.br/evento/pagina/nome/ranking_nacional_2012/paginas_id/790/eventos_id/511
http://www.canoagem.org.br/evento/pagina/nome/ranking_nacional_2012/paginas_id/790/eventos_id/511
http://www.canoagem.org.br/evento/index/eventos_id/511
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1 - Erlon de Souza (E) (CRF) 

2 - Nivalter Santos Jesus (D) – (CRF) 

3 - Wladimir Sizenando Moreno (D) - (CRF) 

4 - Ronilson Matias de Oliveira (D) (CRF) 

5 - Isaquias Queiroz do Santos (D) (CRF)  

 

Canoa Masculina – Categoria Sub 23 – 3 vagas 

 

Para ocupar as vagas desta categoria estão sendo convocados os 3 melhores 

colocados no ranking nacional 2012 da categoria Sênior, com respectiva idade da categoria Sub 

23, visando a preparação de embarcação C2, e levando em consideração a lateralidade de 

remada, sendo 1 atleta remador na posição esquerda e 2 da posição direita. 

 

A data de apresentação no CT será divulgada nas próximas semanas. 

 

1 - Jeferson de Jesus Santos (E) (ACI) 

2 - Djornes Anderle (D) (SERER) 

3 - Robson Soares dos Santos (D) (ACC)  

 

Canoa Masculina – Categoria Junior – 4 vagas 

 

Para ocupar as vagas desta categoria estão sendo convocados os 3 melhores 

colocados no ranking nacional 2012 da categoria Junior e em virtude de alto desempenho 

técnico o primeiro colocado da categoria Cadete, com respectiva idade da categoria Junior, 

sendo 2 remadores da posição esquerda e 2 da direita. 

 

A data de apresentação no CT  será divulgada nas próximas semanas. 

  

1 - Valber Arcanjo dos Santos (E) (ACC)  

2 - Maico Ferreira dos Santos (D) (ACI)  

3 - Rodrigo Ferreira dos Santos (E) ACI 

4 – Dalvan Luz de Oliveira (D) (ACC) 
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Canoa Feminina – 4 vagas 

 

Para ocupar as vagas desta categoria estão sendo convocadas as 4 melhores 

atletas dessa categoria, de acordo com o ranking nacional 2012, sendo 2 com posição de 

remada direita e 2 da esquerda. 

 

A data de apresentação no CT será divulgada nas próximas semanas. 

  

1 - Valdenice Conceição do Nascimento (E) (ACI) 

2 - Angela Aparecida Elias da Silva (D) (AVIC) 

3 - Maisa  Matos (D) (ACC) 

4 – Andrea Santos de Oliveira (E) (ACC) 

 
Os atletas convocados deverão manifestar interesse, até 20/07/2013 pelo email: 

carlos.bezerra@canoagem.org.br, com cópia para cbca@cbca.org.br. 
 

O cronograma de treinamentos anual e demais condições de conduta serão 
repassados no ato da apresentação. 

 
Os interessados também deverão enviar, obrigatoriamente, antes da 

apresentação, para os e-mails (carlos.bezerra@canoagem.org.br, 
subastian.cuattrrin@canoagem.org.br e cbca@cbca.org.br) cópias dos documentos listados 
abaixo. Os originais, deverão ser obrigatoriamente entregues no ato da apresentação no CT. 

 

 Identidade (seu e dos pais); 

 CPF (seu e dos pais); 

 Carteira de Vacinação; 

 Cartão do SUS; 

 Passaporte com validade maior que 1 ano; 

 Histórico Escolar; 

 Atual escolaridade (nível, caso esteja cursando faculdade: curso e 
período); 

 Carta de transferência da escola; 

 Conta bancária no Banco do Brasil (pode ser poupança ou conta 
corrente), em nome do atleta, (trazer o contrato do banco e todos os 
números corretamente inclusive a VARIAÇÃO da conta que vai ser 
utilizada para receber os depósitos da Bolsa Auxílio Estudo. Aqueles que 
já possuírem enviar os dados (tipo da conta, número, agência e 
variação); 

mailto:carlos.bezerra@canoagem.org.br
mailto:cbca@cbca.org.br
mailto:carlos.bezerra@canoagem.org.br
mailto:subastian.cuattrrin@canoagem.org.bre
mailto:cbca@cbca.org.br
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 Para os menores de idade também são necessários todos os documentos 
acima; 

 Uma procuração dos pais dos atletas autorizando o filho menor de idade 
a fazer a assinar o recibo de recebimento do Bolsa Auxílio Estudo, com 
firma reconhecida por AUTENTICIDADE; 
 

  Todos os atletas devem trazer roupas de cama, travesseiros e toalhas de banho. 
 
  Todos os atletas que se apresentarem no CT estarão aceitando de forma 

automática todas as regras do Regimento Interno das Seleções Nacionais, respeitando os 

sistemas de treinamentos e o cronograma de trabalho das Equipes Nacionais. 

 

  Qualquer atleta que não possa cumprir o cronograma de treinamentos ou não 

tenha disponibilidade de ficar concentrado no CT, será desligado da Equipe Permanente. 

 

  Os atletas não convocados em caráter permanente, também poderão participar 

das seletivas e controles nacionais, para classificação dos atletas que formarão as Seleções 

Nacionais que representarão o Brasil nos eventos internacionais. 

 

  Caso hajam desistências serão usados critérios de méritos técnicos definidos pela 

Comissão Técnica para ocupar as vagas remanescentes. 

 

  Qualquer dúvida pode ser esclarecida pelo e-mail do Supervisor da Modalidade. 

 
Atenciosamente,  

 

 

 

João Tomasini Schwertner 
Presidente


