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CBCa 012/2015 

Curitiba, 31 de março de 2015 
 

 

 

Aos Filiados 
 

 

 

Assunto: Convite para Equipe Permanente de Paracanoagem  
 

 
 Prezados filiados,  

 

 

 
A Confederação Brasileira de Canoagem, entidade nacional de administração do 

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

para ocupar as vagas na Equipe Permanente de Paracanoagem, que se concentrará no Centro de 

Treinamento (CT) de Paracanoagem, localizado no Centro de Práticas esportivas da USP – 

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

 

Os critérios utilizados estão publicados no Plano de Trabalho de Paracanoagem 

2015, disponível no link abaixo:  

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

 

K1 200m Masculino – LTA 

Patrick Ronald Nunes de Almeida - APEN 

*Vander Rogerio Pereira de Lima – CCSJP  

 

K1 200m Masculino – TA 

Fernando Rufino de Paulo - CAIRA 

**Alex Sandro Correa Pessoa – AFCC  

 

 

 

K1 200m Masculino - A 

K1 200m Feminino - LTA 

Mari Christina Santilli - CCSJP 

 

 

K1 200m Feminino - TA 

Marta Santos Ferreira -ACI 

 

 

 

 

K1 200m Feminino - A 
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Fernando Fernandes de Padua - CAP 

***Luis Carlos Cardoso da Silva - AVIC  

 

V1 200m Masculino - LTA 

Caio Ribeiro de Carvalho – Rio Va’a 

 

V1 200m Masculino – TA 

Luciano da Silva Meirelles – Rio Va’a 

 

* Vaga Remanescente 

** Vaga técnica 

*** Atleta em K1 A e V1 A 

 

 

Silvana Santos Ferreira - CEPEUSP 

 

 

V1 200m Feminino - TA 

Debora Raiza Ribeiro Benivides - ADD 

 

 

A convocação foi feita no modelo antigo de Classificação Funcional, sendo que o 
atleta quando se apresentar no Centro de Treinamento irá passar pelos novos procedimentos de 
avaliação, sendo que pode ser alterada sua classificação funcional e ficará a critério do Comitê 
de Seleção a decisão sobre os procedimentos a serem adotados. 

 
O atleta em primeiro momento será convidado a realizar todas as avaliações físicas 

durante uma semana no CT e deverá apresentar os índices conforme mencionados abaixo: 
 
Prova K1 e V1 masculino: 05% sobre a mediana dos resultados nos anos de 2012, 

2013 e 2014 em Campeonatos Mundiais. Define-se a mediana do 6º Colocado para as Provas 
Paralímpicas e do 3º colocado para as provas não Paralímpicas 

 
Provas K1 e V1 feminino: 05% sobre o tempo do 6º Colocado no Campeonato 

Mundial 2014 para as Provas Paralímpicas e do 3º colocado para as provas não Paralímpicas, do 
mesmo Campeonato. Estes valores devem-se ao fato que as provas femininas não tinham 
representação significativa em anos anteriores, o que dificulta a análise estatística dos resultados 
nestes eventos. 

 
 

Barco Distância Sexo Categoria   

K1 200m Masculino LTA 00:00:43,004 

K1 200m Masculino TA 00:00:48,689 

K1 200m Masculino A 00:00:57,035 

K1 200m Feminino LTA 00:01:02,373 

K1 200m Feminino TA 00:00:59,520 

K1 200m Feminino A 00:01:12,507 
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Estes índices estão de acordo com o Plano de Trabalho de Paracanoagem 2015, 

publicado no dia 04/02/2015 que privilegiará os atletas que estão em condições de buscar por 
resultados significativos no Campeonato Mundial 2015 em vista aos Jogos Paralímpicos 2016. 

 
Os atletas devem levar no dia da apresentação do Centro de Treinamento um 

atestado médico onde conste a notória aptidão física e a liberação para atividades físicas, 
expedido por um médico inscritos no Conselho Regional de Medicina, além de uma comprovação 
de aptidão e noções básicas de natação, que pode ser apresentado por alguma escola de natação. 

 
Os atletas que apresentarem os índices supracitados, bem como aprovados em 

todos os exames médicos/físicos, se enquadram em sua nova classe funcional e apresentaram 
todos os documentos exigidos dentro do prazo proposto serão convocados para integrar a 
Equipe Permanente de Paracanoagem no Centro de Treinamento de Paracanoagem. 

 
Os atletas convocados devem estar devidamente regulares na CBCa e deverão 

manifestar interesse, até 08/04/2015 pelos e-mails: leonardo.maiola@canoagem.org.br, com 
cópia para a carlos.bezerra@canoagem.org.br .   

 
Os atletas deverão enviar os documentos relacionados no anexo I, II e III 

digitalizados para o e-mail luciano.moraes@canoagem.org.br com cópia para 
andrey.santos@canoagem.org.br até o dia 08/04/2015, os atletas somente poderão se 
apresentar no Centro de Treinamento em São Paulo, após enviar os documentos relacionados 
no anexo I, II, III digitalizados aos e-mails mencionados acima. 

 
A apresentação dos atletas será no dia 11/04/2015 no centro de treinamento 

localizado no endereço supracitado, nesta apresentação os atletas deverão portar os 
documentos (originais) do Anexo I, II e III. 

 
O cronograma de treinamentos anual e demais condições de conduta serão 

repassados no ato da apresentação no CT. 
 

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

V1 200m Masculino LTA 00:00:56,661 

V1 200m Masculino TA 00:00:59,592 

V1 200m Masculino A 00:01:14,839 

V1 200m Feminino TA 00:01:06,849 
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  Ao se apresentarem no CT os atletas estarão aceitando todas as regras do 

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

cronograma de trabalho. 

 

  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, 

Sr. Leonardo Maiola – leonardo.maiola@canoagem.org.br. 

 
Atenciosamente,  
 
 
 

João Tomasini Schwertner 
Presidente

http://www.canoagem.org.br/


 

 

 

DOCUMENTAÇÃO - CENTRO DE TREINAMENTO PARACANOAGEM            
SÃO PAULO 

Documentação Atletas Maiores de Idade:  

Documento original 

03 fotos 3x4 

Carteira de Trabalho e/ou Cartão do Pis (* Documento será devolvida ao atleta em 10 dias úteis) 

Atestado de aptidão física 

Passaporte - Mínimo de 2 anos de validade (* Documento será devolvido ao atleta em 10 dias úteis) 

Exame Laboratorial com Tipo Sanguíneo 

  

Cópia Autenticada: 

CPF / RG 

Título de Eleitor 

Carteira de Habilitação 

Certidão de Nascimento e/ou Certidão de Casamento 

Comprovante de Residência (CONTA TELEFÔNICA e/ou LUZ) 

Cartão de Vacinação 

Cartão SUS - Sistema Único de Saúde 

Xerox Simples 

Cópia do cartão da conta bancaria em nome do atleta 

  

Documentação Atletas Menores de Idade 

Documento original 

03 fotos 3x4 

Carteira de Trabalho e/ou Cartão do Pis (* Documento será devolvida ao atleta em 10 dias úteis) 

Atestado de aptidão física 

Passaporte - Mínimo de 2 anos de validade (* Documento será devolvido ao atleta em 10 dias úteis) 

Exame Laboratorial com Tipo Sanguíneo 

  

Cópia Autenticada: 

CPF / RG 

Procuração Publica de Guardião Legal (no caso da guarda não estar nem com o Pai e/ou Mãe) 

Cópia do documento de emancipação (no caso do menor ser emancipado) 

Título de Eleitor 

Certidão de Nascimento 

Comprovante de Residência (CONTA TELEFÔNICA e/ou LUZ) 

Cartão de Vacinação 

Cartão SUS - Sistema Único de Saúde 

Cópia Simples 

Cópia do cartão da conta bancaria em nome do atleta 

CPF - RG do Pai e Mãe e/ou Guardião legal do atleta 

  

Documentação Escolar 

Cópia Autenticada 

Cópia histórico escolar do ensino fundamental 
Histórico original do ensino médio (caso esteja cursando 1º ou 2º ano do ensino médio) 

  



 
 

 

   
 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO DO ATLETA (Anexo II) 

 

Numero 
ABRACAN 

Nome Apelido 

   

Modalidade Cidade e Estado de Origem 

(      ) Caiaque                        (      )  Canoa  

Data de Nascimento Estado Civil CPF 

   

Nº do RG Certificado Militar Nº da Certidão / Folha / Livro 

   

Filiação CPF 

Pai ou 
Mãe 

  

 

Responsabilizamo-nos civil e criminalmente pela veracidade dessas informações. 

 

 

Cidade: ______________________________, ______ de _____________________ de _________. 

(PREENCHIDO DE PRÓPRIO PUNHO PELO ATLETA  NO ATO DA ASSINATURA) 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Pai, Mãe ou Responsável Legal 

Termo de Responsabilidade: Declaro encontrar-me em boa forma 

física e perfeito estado de saúde. Autorizo, ainda, por meio desta, o 

uso de meu nome e minhas imagens para fins legítimos e com o 

propósito de divulgação das atividades esportivas da ABRACAN – 

Academia Brasileira de Canoagem e da CBCA – Confederação 

Brasileira de Canoagem e me responsabilizo pelo uso correto de 

todo material  de uso comum que venha a ser disponibilizado para o 

treinamento 

 

_________________________________________________  

Assinatura do Atleta 

 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 

1) 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. 

2) Não será aceita a ficha escrita com QUALQUER TIPO DE RASURA. 

 
 

FOTO 3X4 

Nº  
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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 2015.  
 

 

Assinatura: ____________________________________________ 

(reconhecer firma) 

 

 

 


