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Circular CBCa 021/2015 
Curitiba, 29 de abril de 2015. 

 
 
 
Aos Filiados  
 
 
 
Assunto: Convocação para o Campeonato Mundial Sênior de Canoagem Descida 
 
 Prezados, 
 

A Confederação Brasileira de Canoagem através do seu Presidente vem, por 
meio desta, CONVOCAR os atletas e equipe técnica, abaixo descritas para participarem do 
Campeonato Mundial Sênior de Canoagem Descida, que acontecerá entre os dias 26 e 28 de 
junho, em Viena – AUS.  

 

Equipe Técnica 
 Nome Função 

Arthur Francisco Padial Técnico 

Gustavo Moreno de Medeiros Miranda e Figueiró Chefe de Equipe 

  Atletas 
 Nome Barco 

Abel Henriques Viégas Neto (ACAI) K1 

Miguel Ferreira Mulin (APACA) K1 

Thiago da Silva Mendonça (APACA)  K1 

Rafael Girotto (CCA) K1 

Wanderson da Silva Souza (APACA) C1 

Luiz Henrique da Silva Souza (APACA) C1 

Glauber Araújo Calavorty (ACAI) C1 
Willian Douglas Alves dos Santos (ACAI) / Luciano Mozart Alves 
Araújo (ACAI) C2 

Adilson Pommerening (CANOKEN) / Marcos Zanghelini (CANOKEN) C2 

Paulo da Cruz (ACAI) / Joelson de Souza Dias (ACAI) C2 
 
 
De acordo com os novos critérios definidos em assembleia realizada em 

Domingos Martins – ES, em 2014, a etapa utilizada como seletiva foi a   
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Conforme já é de conhecimento de todos, a Canoagem Descida não é uma 
modalidade olímpica. Portanto, não dispõe de recursos da Lei Agnelo Piva. Dessa forma, os 
interessados deverão arcar com suas despesas e responsabilidades de sua participação. A 
CBCa auxiliará na reserva de hotel e inscrição no evento de acordo com os prazos e valores 
apresentados abaixo. 

 
Somente poderão participar do evento atletas com cadastro regular junto à 

CBCa, para verificar a situação cadastral basta acessar o link 
(www.canoagem.org.br/cadastroatleta). 

 

 Hospedagem /Alimentação 

  A hospedagem e a alimentação durante a competição são de responsabilidade 
dos interessados. 
 
   

 Taxa de inscrição 

 

A taxa de inscrição é EUR 70,00 (R$ 231,00) por pessoa (atleta, membro ou 

qualquer outro) por dia. Caso o valor não seja depositado até o prazo estipulado no item 

“Prazos” a participação do atleta será automaticamente desconsiderada. 

As inscrições serão feitas pela Confederação Brasileira de Canoagem, portanto 
os interessados deverão manifestar interesse impreterivelmente, até o dia 11 de maio.  

 

 Visto 

 

Não é necessário visto para entrar na Áustria, entretanto é necessário 

apresentação de passaporte válido e comprovante de aquisição de seguro de viagem 

internacional (com cobertura de EUR 30.000,00 englobando assistência médica/hospitalar e 

repatriação sanitária). Desta forma os atletas que não portarem a documentação regular, 

não poderão embarcar. Cabe ressaltar que se a escala do vôo do interessado passar por 

algum país que necessite de visto, este deverá providenciar o visto e/ou documentação 

necessária.  

Para maiores informações sobre o visto, clique aqui. 

 

 Extras 

Todos os atletas deverão estar cientes que poderão ocorrer gastos extras na 
viagem, como remédios, água, lanches e etc. Diante disso todos devem estar preparados 
financeiramente. 

http://www.canoagem.org.br/
http://www.canoagem.org.br/cadastroatleta
http://www.bmeia.gv.at/pt/embaixada/brasilia/instrucoes-praticas/viagens-a-austria/normas-para-a-entrada-no-pais.html
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 Passagem aérea 

 

Os interessados deverão providenciar suas passagens aéreas levando em 

consideração o programa de provas. 

 

O custo estimado é de R$ 5.200,00 (Cinco mil e duzentos reais) por pessoa 

para ida e volta. É obrigatório que o interessado faça a compra da passagem com o Seguro 

Viagem. 

 

 Barcos 

 

Os atletas ficarão responsáveis pelo envio dos barcos que irão utilizar e/ou 

solicitação de empréstimo no local da competição.  

 

 Prazos, manifestação de interesse e condições de participação 

Os atletas convocados deverão se manifestar pelo e-mail 
ana.carolina@canoagem.org.br, com cópia para cbca@canoagem.org.br, confirmando seu 
interesse, impreterivelmente, até o dia 11 de maio.  

 
Para participação no evento o atleta deverá providenciar sua passagem aérea 

e hospedagem. 
 
Qualquer outro custo durante a viagem não informado nesta convocação será 

de responsabilidade do interessado. 
 
Custos a serem depositados pelos convocados interessados em favor da CBCa: 
Taxa de inscrição: EUR 70,00 (x3 dias) = EUR 210,00. 

Média cotação do euro: R$ 3,30. 
Imposto de renda (transferência internacional): 33%. 
Total final = R$ 900,00 
 
Estes valores deverão ser depositados em favor da CBCa até dia 11 de maio. 

Sem o devido depósito, os atletas devem se considerar impedidos de participar do evento. 

Banco: Caixa Econômica Federal 
Agência: 0369  
Conta: 00028069-0 
Titular: Confederação Brasileira de Canoagem     
CNPJ 92.893.155/0001-12. 

http://www.canoagem.org.br/
mailto:ana.carolina@canoagem.org.br
mailto:cbca@canoagem.org.br
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Como já informado, a CBCa não tem recursos financeiros para manutenção da 

modalidade, inclusive para enviar chefe de equipe ou acompanhante. Portanto, os atletas 
que confirmarem participação devem ter ciência que terão total responsabilidade sobre 
seus planos de viagem e conduta. Devem levar em consideração ter boa comunicação em 
espanhol e noções de viagens internacionais. 

Por derradeiro e a quem interessar possa, com fulcro no art. 84, da Lei 
9.615/98. “Será considerado como efetivo exercício, para todos os efeitos legais, o período 
em que o atleta servidor público civil ou militar, da Administração Pública direta, indireta, 
autárquica ou fundacional, estiver convocado para integrar representação nacional em 
treinamento ou competição desportiva no País ou no exterior”. 

 

Atenciosamente,  

João Tomasini Schwertner 
Presidente 
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