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CBCa 017/2014  

Aos Filiados 

Assunto: Convocação para o Campeonato

Prezado filiados,

A Confederação Brasileira de Canoagem através do seu Presidente 

desta, convocar os atletas abaixo listados para particip

realizado em Montevidéu –

Para a convocação fo

2013, conforme critérios estabelecidos no Plano de Trabalho 2014, disponível na página oficial 

da CBCa. 

Ao aceitar a convocação o atleta estará de a

dos atletas e de acordo com o regulament

Determina-se como data de embarque o 

de 2014. 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

público estiver convocado para integrar representação nacional em competição desportiva no 

País ou no exterior. 

 Atenciosamente,

 

Atleta 

Caio Ribeiro de Carvalho 

Patrick Ronald Nunes de Almeida

Luis Carlos Cardoso da Silva 

Fernando Fernandes de Pádua

Tamara Oliveira da Silva 

Marta Santos Ferreira 

Andréa Pontes e Silva 
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Curitiba

para o Campeonato Sul-americano de Paracanoagem 

filiados, 

A Confederação Brasileira de Canoagem através do seu Presidente 

os atletas abaixo listados para participar do campeonato

–URU entre os dias 10 e 13 de abril. 

ara a convocação foram utilizados os resultados do Campeonato Brasileiro de 

2013, conforme critérios estabelecidos no Plano de Trabalho 2014, disponível na página oficial 

Ao aceitar a convocação o atleta estará de acordo os termos de compromisso 

dos atletas e de acordo com o regulamento das seleções nacionais. 

se como data de embarque o dia 10 de abril 

or 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 

Atenciosamente, 

 

 Associação 

Rio Va´a 

Patrick Ronald Nunes de Almeida APEN 

AVIC 

dua CAP 

Rio Va´a 

ACI 

ACKC 

CEP 80010-922 

Curitiba, 28 de Março de 2014. 

Paracanoagem 2014 

A Confederação Brasileira de Canoagem através do seu Presidente vem, por meio 

campeonato Sul-americano à ser 

Campeonato Brasileiro de 

2013, conforme critérios estabelecidos no Plano de Trabalho 2014, disponível na página oficial 

cordo os termos de compromisso 

 e retorno dia 14 de abril 

or derradeiro e a quem interessar possa, com fulcro no art. 84, da Lei 9.615/98, será 

legais, o período em que o servidor 

público estiver convocado para integrar representação nacional em competição desportiva no 

Categoria 

V1 LTA 

K1 LTA 

V1 TA e A  

K1 A 

V1 LTA e TA 

K1 TA 

K1 A 


