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Aos  
 
 

Assunto: Convocação para o Campeonato Pan-americano de Canoagem Velocidade 
 
 

Prezados Filiados, 
 
 
 A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM, neste ato representada pelo 
presidente abaixo assinado, vem através desta, convocar atletas para o Campeonato Pan-
americano de Paracanoagem 2013 que será realizado entre os dias 17 e 20 de outubro em 
Ponce, Porto Rico. 
 
 Critérios de convocação 
 
 Os critérios usados para a convocação estão descritos na circular 011/2013.  
 No Campeonato Pan-americano de Canoagem Velocidade e Paracanoagem não 
ocorrerão às provas de V1, assim a convocação abaixo contempla apenas os atletas de Caiaque. 
 
Atletas elegíveis convocados 
  

Atleta Associação Categoria 

Patrick Ronald Nunes de Almeida APEN K1 LTA 

Fellipe Rodrigues Pereira Lima CRBP K1 TA 

Fernando Fernandes de Pádua ECP K1 A 

Denise Consuelo Oliveira APEN K1 LTA 

Marta Santos Ferreira ACI K1 TA 

Andréa Pontes e Silva ACKC K1 A 

  
Financiamento, visto americano e prazos 
 
 Infelizmente no momento a CBCa não dispõe de recursos para custear a 
participação da equipe no Campeonato Pan-americano.  Dessa forma, os custos deverão ser 
arcados pelos atletas convocados que tenham interesse em participar do evento.  
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 Os custos aproximados são de: 
 
  Passagem aérea    R$ 2.200,00  
  Visto    R$ 350,00 
  Custos no local do evento   R$ 2.600,00 
  (Taxa de inscrição, hospedagem, alimentação e aluguel de embarcação).   
  

 A passagem aérea deve ser providenciada pelo próprio interessado, com 
chegada em San Juan - Porto Rico no dia 15/10 e retorno dia 21/10.  
 
  Como Porto Rico está localizado em território americano, é necessário possuir 
visto americano para entrada no país, o procedimento de obtenção deste documento deve ser 
realizado pelo interessado em participar do evento. 
 
*** Destacamos a importância de providenciar o visto com urgência devido os prazos do 
Consulado serem extensos e garantirem a aprovação em tempo hábil. 
 
 Os interessados em participar do evento devem manifestar interesse até dia 09 
de setembro pelo e-mail d.virmond@canoagem.org.br com cópia para cbca@cbca.org.br e 

leonardo.maiola@canoagem.org.br . Os valores referentes aos custos no local do evento deverão 
ser depositados para a CBCa para efetivação dos trâmites de reserva de hotel, alimentação, 
reserva de barco e inscrições até o dia 12 de setembro de 2013. Os comprovantes deverão ser 
enviados para os e-mails informados acima. Após o evento será enviada a prestação de contas 
e eventuais diferenças serão igualitariamente devolvidas aos atletas.  
 
Dados para transferência e envio de comprovante: 
 
Banco: Caixa Econômica Federal / Agência: 0369 / Conta: 00028069-0 op. 013 
Titular: Confederação Brasileira de Canoagem / CNPJ 92.893.155/0001-12. 
Contato: d.virmond@canoagem.org.br / cbca@cbca.org.br / 41 3083 2600. 

Atenciosamente, 
 

João Tomasini Schwertner 
Presidente 
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