
 

Rua Monsenhor Celso, 231 - 7º andar - Centro - Curitiba - PR - CEP 80010-922 
Telefone (41) 3083 2600 - Fax (41) 3083 2699 

www.canoagem.org.br 

 
CBCa 062/2013 

Curitiba, 02 de julho de 2013. 
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Assunto: Convocação para Seleções Nacionais de Canoagem Slalom 2013 
 

 

 
 Prezados filiados,  

 

 
Conforme já exaustivamente repassado aos senhores de que as verbas 

necessárias para as viagens internacionais dependiam do Projeto BNDES, a Confederação 

Brasileira de Canoagem, vem nesse momento, comunicar a todos os atletas convocados de que 

não haverá tempo hábil para liberação destes recursos com prazo necessário para a 

participação brasileira nas três primeiras etapas da Copa do Mundo e no Campeonato Mundial 

Júnior e Sub 23. Isso já é fato. Quanto às demais etapas da Copa do Mundo e Mundial Sênior, 

ainda restam esperanças. 

 

Não havendo mais a participação do Patrocinador nos eventos acima a única 

alternativa de auxílio é solicitar recursos do Fundo de Reserva do COB, o qual, aliás, tem 

oportunizado ao Slalom brasileiro as importantes viagens já realizadas e um apoio significativo 

ao Pedro Henrique Gonçalves da Silva e Ana Satila Vieira Vargas, diga-se de passagem. 

 

Essa fonte de recurso, porém, é utilizada em todas as modalidades desportivas e 

não dá para a Canoagem Slalom ser contemplada muito mais que as outras, pois a grande 

maioria das modalidades não possuem patrocinadores e também dependem dessa fonte de 

receita.      

 

Em assim sendo, a CBCa solicitou ao COB apenas o valor de diárias para que os 

atletas que já investiram nas passagens aéreas consigam se manter na Europa no período de 1º 

a 22 de julho em condições satisfatórias, além da aquisição de apenas uma passagem para o 
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treinador Guilhermo Diez Canedo, que deverá juntar-se ao grupo. Essa solicitação ainda está 

em processo de aprovação junto ao COB, caso negado, os atletas ainda interessados deverão 

arcar com suas despesas de participação. 

 

A CBCa jamais deixará de lutar e batalhar por auxílio, porém nestes momentos 

de incertezas onde ainda não existe a compreensão de que Projetos desportivos de alto 

rendimentos não podem ser intermitentes, é de fundamental importância que os atletas que 

confiem em seu potencial pessoal invistam ou busquem investimentos em sua própria carreira.  

 
Atenciosamente,  

 

 

 

João Tomasini Schwertner 
Presidente


