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CBCa 023/2014 

 

 

 

Aos 

Filiados 

 

 

 

Assunto: Convocação para 
Remanescentes 
 

 

 Prezados filiados

 

 

 

A Confederação Brasileira de Canoagem

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

para ocupar as vagas remanescentes 

concentrará no Centro de Treinamento

esportivas da USP – CEPEUSP 

Paulo, SP.  

 

Os critérios utilizados estão publicados 

2014, disponível no link abaixo:

http://www.canoagem.org.br/pagina/index/nome/plano_de_trabalho_2014/id/273

 

V1 200m Feminino - TA 

Tamara Oliveira da Silva – Rio Va’a Clube

 

Os atletas convocados 

manifestar interesse, até 

cópia para a carlos.bezerra@canoagem.org.br

 

Os atletas deverão enviar 

digitalizados para o email 

 

Monsenhor Celso, 231 - 7º andar - Centro - Curitiba - PR - CEP 80010

Telefone (41) 3083 2600 - Fax (41) 3083 2699 

www.canoagem.org.br 

Curitiba

onvocação para Equipe Permanente de Paracanoagem 2014

filiados,  

Confederação Brasileira de Canoagem, entidade nacional de administração do 

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

remanescentes na Equipe Permanente de 

no Centro de Treinamento (CT)  de Paracanoagem, localizado 

CEPEUSP – Praça 02, Prof. Rubião Meira, 61 - Cidade Universitária, São 

Os critérios utilizados estão publicados no Plano de Trabalho de 

2014, disponível no link abaixo:  

http://www.canoagem.org.br/pagina/index/nome/plano_de_trabalho_2014/id/273

Rio Va’a Clube 

 

 

 

convocados devem estar devidamente regulares na CBCa e deverão 

, até 28/04/2014 pelos emails: leonardo.maiola@canoagem.org.br

carlos.bezerra@canoagem.org.br .   

Os atletas deverão enviar os documentos relacionados no anexo I

digitalizados para o email luciano.moraes@canoagem.org.br

CEP 80010-922 

Curitiba, 23 de abril de 2014. 

4 – Vagas 

, entidade nacional de administração do 

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

Equipe Permanente de Paracanoagem, que se 

ado no Centro de Práticas 

Cidade Universitária, São 

Trabalho de Paracanoagem 

http://www.canoagem.org.br/pagina/index/nome/plano_de_trabalho_2014/id/273  

estar devidamente regulares na CBCa e deverão 

leonardo.maiola@canoagem.org.br, com 

os documentos relacionados no anexo I, II e III 

luciano.moraes@canoagem.org.br com cópia para 



 

Rua Monsenhor Celso, 23

 

andrey.santos@canoagem.org.br

apresentar no Centro de Treinamento em São Paulo,
no anexo I, II, III digitalizados aos e

 

Os atletas deverão se apresentar 

endereço supracitado, nesta apresentação os atletas d

do Anexo I, II e III, em data a confirmar após o envio da documentação.

 

O cronograma de treinamentos

repassados no ato da apresentação no CT.

 

  Todos os atletas devem trazer 

 

  Ao se apresentarem no CT os a

Regimento Interno das Seleções Nacionais, respeitando os sistemas de treinamentos e o 

cronograma de trabalho. 

 

  Qualquer atleta que não possa cumprir 

tenha disponibilidade de ficar concentrado no CT, será

 

  Qualquer dúvida pode ser esclarecida pelo e

Sr Leonardo Maiola – leonardo.maiola

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Monsenhor Celso, 231 - 7º andar - Centro - Curitiba - PR - CEP 80010

Telefone (41) 3083 2600 - Fax (41) 3083 2699 

www.canoagem.org.br 

andrey.santos@canoagem.org.br até o dia 28/04/2014, os atletas som
Treinamento em São Paulo, após enviar os documentos relacionados 

no anexo I, II, III digitalizados aos e-mails mencionados acima. 

Os atletas deverão se apresentar no centro de treinamento localizado no 

, nesta apresentação os atletas deverão portar os documentos 

, em data a confirmar após o envio da documentação.

O cronograma de treinamentos anual e demais condições

no ato da apresentação no CT. 

Todos os atletas devem trazer roupas de cama, travesseiros e toalhas de banho.

Ao se apresentarem no CT os atletas estarão aceitando 

Regimento Interno das Seleções Nacionais, respeitando os sistemas de treinamentos e o 

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

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

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

leonardo.maiola@canoagem.org.br. 

Atenciosamente,  

João Tomasini Schwertner 

Presidente

CEP 80010-922 

os atletas somente poderão se 
após enviar os documentos relacionados 

no centro de treinamento localizado no 

everão portar os documentos (originais) 

, em data a confirmar após o envio da documentação. 

e demais condições de conduta serão 

roupas de cama, travesseiros e toalhas de banho. 

estarão aceitando todas as regras do 

Regimento Interno das Seleções Nacionais, respeitando os sistemas de treinamentos e o 

o cronograma de treinamentos ou não 

desligado da Equipe Permanente. 

mail do Supervisor da Modalidade, 



 

 

 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS (ANEXO I) 

ATLETA RESIDENTE – MAIORES DE IDADE 

Cópia do RG (autenticado) 

Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento 

Cópia de inscrição no CPF 

Cópia autenticada da Carteira de Trabalho (número e série)  

Nº do PIS/PASEP/NIT 

Cópia autenticada da Reservista (para maiores de 18 anos) 

Cópia do Passaporte válido 

6 Fotos tamanho 3x4 

Declaração Médica atestando estar APTO para a prática desportiva. 

Ficha de Identificação preenchida e assinada 

 

 

ATLETA  RESIDENTE – MENORES DE IDADE 
 

Cópia do RG (autenticado) 

Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento 

Cópia de inscrição no CPF 

Cópia autenticada da Carteira de Trabalho (número e série). 

Nº do PIS/PASEP/NIT 

Cópia do Passaporte válido 

6 Fotos tamanho 3x4 

Declaração Médica atestando estar APTO para a prática desportiva. 

Histórico Escolar original 

Solicitação de Transferência escolar 

Declaração de matrícula escolar e atestado de frequência. 

Ficha de Identificação preenchida e assinada. 

Autorização para alojamento e viagens. (modelo anexo) 

Procuração para representação do menor alojado (modelo anexo) 



 

 

 

Os atletas maiores de idade que ainda não tenham completado o Ensino Médio devem 
trazer toda documentação escolar semelhante aos atletas menores de idade: 

Histórico Escolar original 

Solicitação de Transferência escolar 

Declaração de matrícula escolar e atestado de frequência. 

 
  



 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA

Numero ABRACAN 

 

Modalidade 

(      ) Caiaque                        (      )  Canoa

Data de Nascimento 

 

Nº do RG 

 

Filiação

Pai ou 
Mãe 

Responsabilizamo-nos civil e criminalmente pela veracidade dessas informações.

Cidade: ______________________________, ______ de _____________________ de _________.

((PPRREEEENNCCHHIIDDOO  DDEE

  

  

  
________________________________________________________________________

PPaaii,,  MMããee  oouu  RReessppoonnssáávveell  LLeeggaa

1) É obrigatório acompanhar este documento: Cópias 
IDENTIDADE, CPF e COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA ESCOLAR do ano vigente, além do ATESTADO 
MÉDICO liberando o atleta para a prática do esporte e 03 (três) foto 3x4.

2) Não será aceita a ficha escrita com QUALQUER TIPO DE RASURA.
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FICHA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA (Anexo II) 
 

Nome 

 

 Cidade e Estado de Origem

(      ) Caiaque                        (      )  Canoa 

Estado Civil 

 

Certificado Militar Nº da Certidão / Folha / Livro

 

Filiação 

 

 

nos civil e criminalmente pela veracidade dessas informações.

 

 

Cidade: ______________________________, ______ de _____________________ de _________.

EE  PPRRÓÓPPRRIIOO  PPUUNNHHOO  PPEELLOO  AATTLLEETTAA    NNOO  AATTOO  DDAA  AASSSSIINNAATTUU

  

__________________________  

aall  

TTeerrmmoo  ddee  RReessppoonnssaabbiilliiddaaddee::  DDeecc
ffííssiiccaa  ee  ppeerrffeeiittoo  eessttaaddoo  ddee  ssaaúúddee..  AA
uussoo  ddee  mmeeuu  nnoommee  ee  mmiinnhhaass  iimmaaggee
pprrooppóóssiittoo  ddee  ddiivvuullggaaççããoo  ddaass  aattiivviiddaa
AAccaaddeemmiiaa  BBrraassiilleeiirraa  ddee  CCaannooaaggeemm
BBrraassiilleeiirraa  ddee  CCaannooaaggeemm  ee  mmee  rreess
ttooddoo  mmaatteerriiaall    ddee  uussoo  ccoommuumm  qquuee  vvee
ttrreeiinnaammeennttoo  

__________________________________________________

AAssssiinnaattuurraa

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 

É obrigatório acompanhar este documento: Cópias autenticadas da CERTIDÃO DE NASCIMENTO ou 
IDENTIDADE, CPF e COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA ESCOLAR do ano vigente, além do ATESTADO 
MÉDICO liberando o atleta para a prática do esporte e 03 (três) foto 3x4. 
Não será aceita a ficha escrita com QUALQUER TIPO DE RASURA. 

  

Apelido 

 

Cidade e Estado de Origem 

 

CPF 

 

Nº da Certidão / Folha / Livro 

 

CPF 

 

nos civil e criminalmente pela veracidade dessas informações. 

Cidade: ______________________________, ______ de _____________________ de _________. 

UURRAA))  

ccllaarroo  eennccoonnttrraarr--mmee  eemm  bbooaa  ffoorrmmaa  
AAuuttoorriizzoo,,  aaiinnddaa,,  ppoorr  mmeeiioo  ddeessttaa,,  oo  
eennss  ppaarraa  ffiinnss  lleeggííttiimmooss  ee  ccoomm  oo  
aaddeess  eessppoorrttiivvaass  ddaa  AABBRRAACCAANN  ––  
mm  ee  ddaa  CCBBCCAA  ––  CCoonnffeeddeerraaççããoo  
ssppoonnssaabbiilliizzoo  ppeelloo  uussoo  ccoorrrreettoo  ddee  
eennhhaa  aa  sseerr  ddiissppoonniibbiilliizzaaddoo  ppaarraa  oo  

  

__________________________________________________    

aa  ddoo  AAttlleettaa  

  

da CERTIDÃO DE NASCIMENTO ou 
IDENTIDADE, CPF e COMPROVAÇÃO DE MATRÍCULA ESCOLAR do ano vigente, além do ATESTADO 

FOTO 3X4 

Nº  



 

 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA RESIDÊNCIA, ALOJAMENTO E VIAGENS (ANEXO III) 
 

Eu,__________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________  

 

na condição de: (     ) pai (    ) mãe (    ) responsável pelo menor:  

 

____________________________________________________________  

 

Portador do RG nº______________________________________________  

 
AUTORIZO o mesmo a residir na cidade de São Paulo, onde deverá permanecer durante o 

período de treinamento na ABRACAN – Academia Brasileira de Canoagem, com sede na 
Estrada do Itupu, 1077/A - Chácara Vista Alegre - São Paulo – SP, na conformidade do 

termo de obrigações responsabilidade assinado. 

AUTORIZO, também aos responsáveis, por meio de procuração particular, a me 

representar, nos interesses do menor, junto a instituições de ensino, públicas ou 

particulares, órgãos públicos de assistência à saúde e entidades de saúde complementar e 

demais órgãos públicos municipais, estaduais ou federais. 
AUTORIZO, ainda, aos responsáveis pelos trabalhos da ABRACAN, (funcionários e/ou 

dirigentes), a acompanhar o menor acima identificado em viagens nacionais e 

internacionais, sempre com o propósito de representar a ABRACAN (Academia Brasileira de 

Canoagem), a Confederação Brasileira de Canoagem e suas seleções, ao CPB e suas 

seleções.  

 

São Paulo, ____ de ___________janeiro de 2014.  

 

 

Assinatura: ____________________________________________ 

(reconhecer firma) 

 

 

 

 

 

 


