
 

Confederação Brasileira de Canoagem 
Rua Monsenhor Celso, 231 - 7º andar - Centro - Curitiba - PR - CEP 80010-922 

Telefone 41 3083 2600 - Fax 41 3083 2699 

 

 

Circular CBCa 045/2015 

Curitiba, 3 de julho de 2015. 
 
 
 
Aos Filiados 
 
 
 
Assunto: Convocação para o Campeonato Mundial de Canoagem Maratona 
 
 
Prezados, 
 
 

A Confederação Brasileira de Canoagem através do seu Presidente abaixo 
assinado vem, por meio desta, CONVOCAR os atletas abaixo listados para participar do 
Campeonato Mundial de Canoagem Maratona, que será realizado entre os dias 08 e 13 de 
setembro, em Gyor – HUN. 

 
O Campeonato Brasileiro de Canoagem Maratona, realizado em Londrina – PR, 

entre os dias 29 e 31 de maio foi classificatório para esse mundial, os critérios técnicos estão 
disponíveis em: (http://www.canoagem.org.br/evento/index/eventos_id/852).  

 

Nº K1 Sênior Gênero 

1 Leandro do Prado Correa [1983] [ARCCA] Masculino 

2 Bruno Aparecido Santiago [1993] [ARCCA]  Masculino 

  
 

  

Suplente Juliano Darlan Crai Dal Molin [1984] [ARCCA]  Masculino 

   Nº K2 Sênior Gênero 

1 
Bruno Aparecido Santiago [1993] [ARCCA] / Juliano Darlan Crai Dal Molin 
[ARCCA] Masculino 

2 
Lucas Fernandes Maciel [1981] [ACARE] / William Cesario Aureliano [1983] 
[ACARE] Masculino 

  
 

  

Suplente Eduardo Schu Fagundes [1993] [ARCCA] / Leandro do Prado Correa [ARCCA] Masculino 

   Nº C1 Sênior Gênero  
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1 Fabionei Rauber [1990] [SERER]  Masculino 

2 Diego Alves dos Santos Vianna [1987] [AVIC]  Masculino 

  
 

  

Suplente Marcio de Jesus Barbosa [1993] [ACI] Masculino 

   Nº C2 Sênior Gênero  

1 
Diego Alves dos Santos Vianna [1987] [AVIC] / Fabionei Rauber [1990] 
[SERER] Masculino 

2 Caique Brito [ACC] / Clebson Pimentel Ribeiro [1996] [ACC]  Masculino 

  
 

  

Suplente 
Danilo da Conceição Nascimento [1993] [AVIC] / Gustavo da Silva Santos 
[1995] [AVIC] Masculino 

   Nº K1 Junior Gênero 

1 Felipe Braian de Oliveira Lopes [1998] [ACEN] Masculino 

2 Ícaro Paim de Jesus [1997] [ACEN Masculino 

  
 

  

Suplente Leonardo Silva de Lima [1997] [ARCCA]  Masculino 

   Nº K2 Junior Gênero 

1 Felipe Braian de Oliveira Lopes [1998] [ACEN] / Icaro Paim de Jesus [ACEN] Masculino 

2 Gabriel Alves [ACEN] / Leonardo Silva Lima [ARCCA]  Masculino 

  
 

  

Suplente Marcos Eduardo da Motta [1998] [ALECA] / Mauricio Vieira [1997] [ALECA] Masculino 

   Nº C1 Junior Gênero  

1 Isaac Matias de Oliveira [1998] [AVIC] Masculino 

2 Carlos Santos da Silva [1997] [ACC] Masculino 

  
 

  

Suplente Elizeu Pimentel Ribeiro [1998] [ACC] Masculino 

   Nº C2 Junior Gênero  

1 Carlos Santos da Silva [1997] [ACC] / Elizeu Pimentel Ribeiro [1998] [ACC] Masculino 

2 Lucas Queiroz dos Santos [1997] [ACC] / Milton Luz de Oliveira [1998] [ACC] Masculino 

   Nº C1 Sênior Gênero 

1 Luciana Costa [1978] [ACC]  Feminino 

2 Camila da Conceição Lima [1986] [ACC] Feminino 

   

   Nº K1 Sênior Gênero 

1 Lacy Cristina Batista Bianqui [1991] [ARCCA] Feminino 
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2 Bruna dos Santos [ACEN]  Feminino 

  
 

  

Suplente Natália Quezia  Feminino 

   

   Paracanoagem 
 Nº Paracanoagem K1 LTA Gênero 

1 José Agmarino de Jesus Coelho [1968] [CCSJP] Masculino 

2 Marivaldo da Luz Nascimento [1977] [ACC] Masculino 

  
 

  

Suplente Cleomar Amaral Cortes [1988] [ALECA] Masculino 

   

Nº Paracanoagem K1 TA Gênero 

1 Sergio Ferreira [1973] [CCSJP] Masculino 

2 Miguel Joel Marques de Souza [1961] [ACEN] Masculino 

  
 

  

Suplente Carlos Roberto Tavares da Conceição [1961] [CCSJP]  Masculino 

   Nº Paracanoagem K1 A Gênero 

1 Rodrigo Juliano Pereira [1988] [CCSJP]  Masculino 

   Nº Paracanoagem K1 LTA Gênero 

1 Michele Carvalho [1985] [ALECA] Feminino 

   Nº Paracanoagem V1 LTA Gênero 

1 José Agmarino de Jesus Coelho [1968] [CCSJP]  Masculino 

   Nº Paracanoagem V1 TA Gênero 

1 Carlos Roberto Tavares da Conceição [1961] [CCSJP] Masculino 

2 Sergio Ferreira [1973] [CCSJP]  Masculino 

 
Master   

 Nº K1 Master Gênero 

1 Estela Araújo López [1983] [ACkC] Feminino 

2 Patricia Lencinas [1956] [ACI] Feminino 

   

Nº K1 Master Gênero 

1 Luis Marcelo Carneiro [1985] [ALECA] Masculino 

2 Marcio Luiz Gimenes Artero [1975] [CRC] Masculino 
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Conforme já é de conhecimento de todos, a Canoagem Maratona 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.  

 

Todos os atletas interessados deverão verificar o cronograma no boletim do 

evento e fazer os cálculos conforme a sua participação no evento. Segue abaixo o link do 

cronograma. 

 

Juniores, Sêniores e Sub23: 

http://gyor2015.com/im-competitor/preliminary-competition-programme/ 

 

Masters e Paracanoagem: 

http://gyor2015.com/im-masters-para/competition-programme/ 

 

 

 A Confederação Brasileira de Canoagem poderá auxiliar na reserva de hotel e 

inscrição no evento de acordo com a data de permanência e valores apresentados pelo atleta 

interessado. 

 

Discriminativo de despesas: 

 

 Taxa de participação sem hospedagem e alimentação 

 

EUR 32,00 por dia/pessoa sem hospedagem. Os interessados deverão calcular o 

valor final considerando os dias que estarão no evento. 

 

Inclui: inscrição do evento, credenciamento, primeiros socorros durante a 

competição, participação na cerimônia de abertura, translado entre os hotéis indicados pela 

organização e o local da competição e água mineral. 

 

 Taxa de participação com hospedagem e alimentação 

 

O atleta interessado deverá consultar a programação do evento e calcular os 

valores de acordo com o hotel de sua preferência.  

Inclui: Inscrição do evento, alojamento na categoria selecionada, três refeições 

por dia, serviço de ônibus que liga o local do evento aos hotéis oficiais, assistência médica em 

campo, serviço de segurança na área de competidores, assentos especiais na cerimônia de 

abertura, passe de acesso e estacionamento para um reboque e um veículo credenciado (até 

3,5t), agua mineral durante o período de acesso. 

http://www.canoagem.org.br/
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Segue abaixo os preços para hospedagem: 

 

1. Categoria 1 (hotéis 4 estrelas, com ar condicionado). 

a. Quarto individual 140 EUR por pessoa/dia 

b. Quarto duplo 110 EUR por pessoa/dia 

 

2. Categoria 2 (hotéis 3 estrelas, motéis, casas e pousadas). 

a. Quarto individual 120 EUR por pessoa/dia 

b. Quarto duplo 95 euros por pessoa/dia 

 

3. Categoria 3 (hotéis de 1 e 2 estrelas, motéis, casas e pousadas). 

a. Quarto individual 110 EUR por pessoa/dia 

b. Quarto duplo 85 euros por pessoa/dia 

 

4. Categoria 4 (albergues da juventude, hotéis 3 estrelas, motéis, casas e 

pousadas). 

a. Quarto individual 90 euros por pessoa/dia 

b. Duplo, triplo ou quádruplo 75 euros por pessoa/dia 

 

O Comitê Organizador não irá se responsabilizar por qualquer serviço extra do 

hotel, como frigobar, telefone, estacionamento, etc., esses custos devem ser pagos 

diretamente ao hotel. No caso de qualquer dano aos quartos o atleta deverá pagar no local ou 

a nossa federação internacional lhe enviará a fatura para o custo dos danos. 

 

O check-in é 14:00. Os quartos devem ser desocupados antes das 11:00 no dia da 

partida. (Os hotéis irão fornecer salas de armazenamento, porém terá que ser pago uma taxa 

adicional.) 

 

Para maiores informações sobre os hotéis oficiais da competição verifique no site 

oficial e nos boletins do evento: 

 

http://gyor2015.com/im-competitor/downloads/ 

 

 

 Refeições 

 

As refeições serão oferecidas apenas para os aqueles que fizerem a sua inscrição 

com hospedagem, portanto para o restante, deverão buscar as melhores opções de acordo 

com suas necessidades. 

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

 

Não é necessário visto para entrar na Hungria, 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, 

estarão sujeitos às penalidades daquele país, inclusive possível deportação. 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. Deverá levar junto o bilhete aéreo ida e 

volta confirmados, fundos suficientes para a estadia (dinheiro, travel check ou cartão de 

crédito), voucher do hotel e serviços adquiridos durante a estadia em Hungria. 

 

 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 financeiramente 

preparados. 

 

 Passagem aérea 

 

As passagens são de responsabilidade do atleta. O custo estimado é de R$ 

7.800,00 (sete mil e oitocentos reais) por pessoa para ida e volta. É obrigatório que o 

interessado faça a compra da passagem com o Seguro Viagem de acordo com o item “Visto” 

desse documento. 

 

 Barcos 

 

A organização do evento oferece barcos para locação, sendo 60,00 euros por dia 

para K1 e C1 e 90 euros por dia para K2 e C2. Além disso, será cobrado como garantia “caução” 

200,00 euros para barcos individuais e 300,00 para barcos duplos a ser pago no local da 

competição. 

 

Conforme boletim da competição, há um número limitado de embarcações para 

locação. Portanto, os interessados deverão se manifestar e depositar 50% do valor para a conta 

especificada no item “Conta para depósito” o mais rápido possível. Não havendo garantias por 

parte da organização do evento ou da CBCa, esse item será negociado de acordo com a data de 

depósito. 

 

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

 

Os atletas interessados, inclusive os supleste e chefes de equipe, deverão se 

manifestar por e-mail para bruna.muassab@canoagem.org.br, com cópia para 

cbca@cbca.org.br, confirmando seu interesse em participar, impreterivelmente, até o dia 8 de 

julho. 

 

A CBCa se compromete a fazer a transferência dos valores à Organização do 

evento. Caso o valor a ser transferido seja maior que 20 mil reais, será necessário recolhimento  

de 33% relativos a imposto de renda. 

 

Qualquer valor excedente será cobrado ou devidamente devolvido. 

 Conta para depósito 

 

Será obrigatório que a taxa de inscrição e aluguel de barcos seja depositada para 

a CBCa, que por sua vez depositará à organização do evento.  

Caso o interessado queria ficar no hotel disponibilizado pela organização, o 

mesmo deverá fazer os cálculos frente à programação de provas e depositar os valores na 

conta abaixo. 

O prazo para depósito de 70% do valor é 21/07. Os 30% restantes devem ser 

depositados até 13/08. 

Sem o devido depósito, os atletas devem se considerar impedidos de 

participarem do evento. 

Banco: Caixa Econômica Federal 
                          Agência: 0369 Conta: 41871-3 op. 013 
                          Titular: Confederação Brasileira de Canoagem     
                          CNPJ 92.893.155/0001-12. 

 
Itens a serem providenciados diretamente pelos atletas: 

Passagem aérea, alimentação, seguro viagem, visto, locação de barcos e extras. 

Como já informado, a CBCa não tem recursos financeiros 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 língua estrangeira, principalmente inglês e noções de 

viagens internacionais. 

http://www.canoagem.org.br/
mailto:bruna.muassab@canoagem.org.br
mailto:cbca@cbca.org.br


Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa 
Rua Monsenhor Celso, 321 - 7º andar - Centro - Curitiba - PR - CEP 80010-922  

Telefone (41) 3083 2600 - Fax (41) 3083 2699 
www.canoagem.org.br  

8 

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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