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Circular CBCa 084/2014 
Curitiba, 19 de setembro de 2014. 

 
 
 
Aos Filiados  
 
 
 
Assunto: Cronograma de Reuniões para elaboração do Calendário Oficial da Canoagem 
Va'a para 2015 
 
 Prezado, 
 

A Confederação Brasileira de Canoagem através do seu Presidente vem, por 
meio desta, INFORMAR o Cronograma de Reuniões para elaboração do Calendário Oficial da 
Canoagem Va'a para 2015. Devido a inúmeros eventos e outros problemas de datas, segue 
novo cronograma de reuniões para elaboração do calendário da Canoagem Va'a.  

Além do exposto acima, existem duas solicitações iniciais de realização do 
Campeonato Sul Americano de Canoagem Va'a – Maratona 2015 que será realizado no Brasil.  
São elas a Cidade do Rio do Janeiro/RJ através da Rio Va'a e outra da Cidade de Santos/SP 
através da Evolution eventos/Núcleo de Canoagem Poseidon/Prefeitura do Município de 
Santos. 
 

Reuniões para elaboração do Calendário 2015 

 

Dia 20/09 – 20:00hs - Cabo Frio (Local será divulgado no Sábado durante o evento)  

                    Discussão inicial de como será o calendário da modalidade, forma de atribuição 

dos campeões nacionais 2015, formato dos eventos e apresentação do comitê 2015 da 

canoagem va'a  

 

Dia 19/10 – 18:00hs - Santos (Local será divulgado no Sábado durante o evento) 

                    Apresentação do calendário, ajustes e considerações finais.                               

 

Dia 08/11 – Até as 20:00hs - Peruíbe (Local será divulgado no Sábado durante o evento) 

                    Entrega das propostas assinadas e assuntos gerais 

 

Reuniões e prazos para escolha da cidade sede do Sul Americano 2015  

 

Dia 01/12 – Prazo final da entrega de propostas 

                    Em meio digital enviadas para o e-mail: vaa@canoagem.org,br 

 

http://www.canoagem.org.br/
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Dia 06/12 – 19:00hs Rio de Janeiro 

 

 

Estão sendo aproveitadas datas em que hajam competições para realização e 
deliberação de todos os assuntos acima. 
 

Apresentação das propostas (30 minutos para cada cidade candidata) e após 

votação para definição da cidade sede. 

 

Quem está habilitado a votar caso necessário para qualquer dos assuntos 

expostos acima. 

 

- Um representante de cada associação regularmente filiada a CBCa (um voto por 

Associação). 

 

- Os membros do Comitê de Canoagem Va'a (um voto por membro). 

 

- Em caso de necessidade, o voto desempate é atribuição do supervisor do Comitê de Va'a. 

 

 

Atenciosamente,  

João Tomasini Schwertner 
Presidente 
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