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Circular CBCa 058/2015 
Curitiba, 14 de setembro de 2015. 

 
 
 
Aos Filiados  
 
 
 
Assunto: Convocação para o Campeonato Mundial de Rafting R6 2015 
 
 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 de Rafting R6 2015, que acontecerá entre os dias 29 de novembro e 03 
de dezembro, em Citarik -IND.  

 
1. Convocados 

Equipe Open Men – Bozo d’agua 

Lucas Paulino da Silva (ABEA) (Capitão de equipe) 

Rafael Ribeiro da Cruz (ABEA) 

Genildo Ferreira Santana (ABEA) 

Saulo Luiz Diaz Queiroz Quirino (ABEA) 

Antonio José Martim Salvatti (ABEA) 

Carlos Henrique Romão Ribeiro da Conceição (ABEA) 

Fabio Ramos Lourenção (ABEA) 

André Brandão dos Santos (ABEA) (Suplente)  

 

Equipe Woman Open – Brotas 40°Graus 

Rebeca Fernandes Cardoso Sita e Souza (ABEA) (Capitã de Equipe) 

Graziela dos Santos Soares (ABEA) 

Ligia Lemos Soares de Souza (ATIVA) 

Ana Cecilia Cardoso da Silva (ABEA) 

Nathalia Ferreira dos Santos (ABEA) 

Francine de Andrade Michelini (AEEMA) (Suplente) 

 

Equipe Woman Sub-23 – Meninas do Rio 

Nathalia Ferreira dos Santos (ABEA) (Capitã equipe) 
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Joice de Jesus dos Santos (ABEA) 

Raphaela Lelis Stem (ABEA) 

Rayssa Paola Farias Ferreira (IMEL) 

Mayra Lelis Stem (ABEA) 

 

Equipe Men Sub-23 – Alaya Competicion 

Angelo Eduardo Degrandi (ALY) (capitão de equipe) 

Gabriel Pessa (ALY) 

Jorge Luis de Souza Nave (ALY) 

Leandro Cavalcante (ALY) 

João Luiz Rodrigues Junior (ALY) 

Fernando Antonio Morassutti (ALY) 

 

Ana Claudia Duarte (Staff) 

João Paulo Paris (staff) 

Samuel Almeida (Staff) 

 

Equipe Woman Sub-19- Aguas Radicais Brasil 

Jennifer Bianca Queiroz Quintino (ALY) (Capitã) 

Amanda Beatriz Dos Santos Rosa (ALY) 

Lavinia Balbino Francoti (ALY) 

Evellyn Martins Lima (ALY) 

Rafaela Vitorino de Sousa (ALY) 

Ana Clara Forlin (ATOCA) 

Luana Pasuch (ATOCA) 

 

Equipe Men Sub-19 – Aguas Radicais Brasil 

João Vitor de Francisco (ALY) 

Mateus de Oliveira Lima (ALY) 

Thales Christofer Alves De Oliveira (ALY) 

João Gabriel Nave (ALY) 

João Renato Christofalo dos Santos (ALY) 

 
Caso alguma equipe deseje substituir algum nome, deverá entrar em contato 

com a supervisão da modalidade pelo e-mail rebeca.souza@canoagem.org.br, até dia 18/09. 
 

2. Financiamento da participação 

Conforme já é de conhecimento de todos, o Rafting não é uma modalidade 
olímpica. Portanto, não dispõe de recursos da Lei Agnelo Piva. Dessa forma, os interessados 
deverão arcar com as despesas e responsabilidades de sua participação.  
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Todos os custos que envolvem a participação, incluindo: passagem aérea, 

hospedagem, alimentação, translado e taxa de inscrição é de responsabilidade dos 
interessados. 

 
3. Cadastro 

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). 
  

4. Inscrições 

 

A taxa de inscrição é IDR 350.000 por atleta para a categoria Open e Masters e 

IDR 325.000 por atleta para as categorias Sub 19 e Sub 23. A inscrição inclui translado de e 

para o aeroporto, camiseta, jantar no início e no final do evento. 

As inscrições devem ser feitas pela Confederação Brasileira de Canoagem, não 
serão aceitas inscrições efetivadas por quaisquer outros clubes ou atletas diretamente com 
a organização do evento. Caso algum atleta ou clube já tenha se comunicado com a 
organização é obrigatório que seja comunicado tal informação à Supervisão da modalidade, 
pelo e-mail: rebeca.souza@canoagem.org.br. 

 
Os interessados deverão manifestar interesse e efetuar os depósitos de acordo 

com o item 9 deste documento. 
 

5. Treinamentos 

 

Caso de alguma equipe optar por treinamentos no local, será cobrada uma taxa 

de IDR 520.000 (Aproximadamente R$ 145,00) por dia e IDR 200.000 (Aproximadamente R$ 

53,98) para o transporte na pista de Rafting. 

Os interessados deverão manifestar interesse e efetuar os depósitos de acordo 
com o item 9 deste documento. 

 
6. Hospedagem /Alimentação 

  A hospedagem e a alimentação durante a competição são de responsabilidade 
dos interessados. Para maiores informações, favor acessar o boletim da competição no 
endereço: 
http://www.canoagem.org.br/evento/pagina/nome/boletim/paginas_id/1147/eventos_id/8
31. 
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Cabe ressaltar que para reservar a hospedagem é necessário verificar junto à 

organização quais tipos de hospedagem ainda estão disponíveis e fazer o pagamento 
antecipadamente. 

 
Caso a equipe deseje auxílio nesta operação, deverá entrar em contato com 

rebeca.souza@canoagem.org.br até dia 21/09. 
 
Todos os interessados deverão comprovar as reservas e logística de 

hospedagem no local do evento, obrigatoriamente, até dia 30/09 pelo e-mail 
rebeca.souza@canoagem.org.br.  
 
  

7. Visto 

 

Para adentrar no território da Indonésia é necessário ter visto, para isso será 

necessário apresentar os seguintes documentos no desembarque: 

 

Passaporte com validade de no mínimo 6 meses.  

Certificado Internacional de Vacina contra Febre Amarela 

(Para obter, leve seu cartão de vacinação a um dos postos da Anvisa) 

Bilhete de retorno (passagem que comprove sua data de saída do país) 

 

Além disso, é necessário pagar uma taxa em espécie e em dólares. Por isso, 

tenha a quantidade em mãos na moeda dos Estados Unidos. A tarifa é de USD 10,00 para 

quem for ficar até 7 dias. E USD 25,00 para até 30 dias. 

 

Para maiores informações entrar em contato com a embaixada da Indonésia no 

Brasil no seguinte endereço: 

 

SES Avenida das Nações  

Quadra 805, Lote 20, Brasília-DF CEP 70479-900 

Fones: (61) 3443-1788, 3443-8800 

Fax: (61) 3443 6732  

 

Para viagens internacionais é obrigatório a compra do seguro viagem 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 
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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.  

 

8. 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. 

 
9. Passagem aérea 

 

Os interessados deverão providenciar suas passagens aéreas levando em 

consideração o programa de provas. 

 

O custo estimado é de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por pessoa para ida e volta. 

É obrigatório que o interessado faça a compra da passagem com o Seguro Viagem. 

 

 

10. Prazos, manifestação de interesse e condições de participação 

Os atletas convocados deverão se manifestar pelo e-mail 
rebeca.souza@canoagem.org.br, com cópia para cbca@canoagem.org.br, confirmando seu 
interesse, impreterivelmente, até o dia 20 de setembro.  

 
Os pagamentos da taxa de inscrição também deverão ser realizados até dia 20 

de setembro para a CBCa, que por sua vez fará a remessa internacional. Caso o valor não 
seja depositado até essa data a participação do atleta será automaticamente desconsiderada. 

 
Caso algum atleta ou clube já tenha feito o pagamento da taxa deve informar 

imediatamente a CBCa e Supervisão da modalidade pelo e-mail: 
rebeca.souza@canoagem.org.br. 

 
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 para a Categoria Open e Master: IDR 350.000  
Taxa de inscrição para as Categorias Sub 19 e Sub23: IDR 325.000 
Média cotação de Rupia da Indonésia: R$0,05. 
Imposto de renda (transferência internacional): 33%. 
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Total final para Categoria Open e Master = R$ 133,00 
Total final para Categoria Sub 19 e Sub 23 = R$ 129,70 
 

Dados bancários 

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

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

