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Circular CBCa 069/2015 
Curitiba, 20 de outubro de 2015. 

 
 
 
Aos Filiados 
 
 
 
Assunto: Projeto 2024 de Canoagem Velocidade – Ação II 
 
 
 Prezados, 
 
 

A Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa através do seu Presidente vem, 
por meio desta dar continuidade ao “Projeto 2024 de Canoagem Velocidade”, o qual consistirá 
em ações de fomento e apoio voltadas às categorias de base da Canoagem Velocidade 
Brasileira, para atletas cadastrados e entidades filiadas à CBCa.  

 
Como segunda ação, serão apoiadas entidades de prática e de administração 

(associações, clubes e federações), concedendo os seguintes benefícios: 
 
- Empréstimo de embarcações para treinamentos em sistema de comodato; 
- Suporte técnico (avaliações e treinamentos); 
- Cursos de formação e capacitação para treinadores; 
 
As entidades que desejarem receber o apoio, deverão manifestar formalmente 

o interesse, através de um ofício dirigido a Diretoria da CBCa, bem como preencher o ANEXO 
I (última página deste documento), de forma clara, objetiva e condicente com a atual realidade 
da entidade. Tanto o ofício, quanto o questionário, devem retratar fidedignamente as atuais 
e reais condições da entidade e principalmente devem ser juntados elementos (contratos, 
convênios, currículos, escrituras, informações formalizadas, imagens, etc.), que validem as 
informações encaminhadas no referido anexo. 

 
Informamos que as ações serão executadas em parceria com a Academia 

Brasileira de Canoagem – AbraCan e a efetivação do apoio ocorrerá mediante avaliação de um 
comitê, formado pelas diretorias das duas entidades, mais duas indicações das respectivas e 
Supervisão da Modalidade. 

  
O prazo para envio das propostas se encerrará no dia 30/11/2015. 
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Quaisquer dúvidas ou esclarecimentos deverão ser encaminhadas para o 
Supervisor da Modalidade, pelo e-mail: alvaro.acco@canoagem.org.br. 

 
Atenciosamente,  
 
 
 

João Tomasini Schwertner 
Presidente 
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ANEXO I 
PROPOSTA PARA INCLUSÃO NO PROGRAMA NÚCLEOS DE BASE 

 

 Itens a serem avaliados  Descrição pela entidade 
Proponente 

1 Descrever, demonstrar e evidenciar a existência 
de estrutura física para guarda e manutenção de 
embarcações e remos. 

 

2 Descrever, demonstrar e evidenciar os 
apoiadores formais da entidade. 

 

3 Descrever a quantidade de cadastrados na CBCa, 
número de inscritos e colocação no último 
Campeonato Brasileiro de Canoagem Velocidade. 

 

4 Descrever, demonstrar e evidenciar a situação 
atual, quantidade e qualidade do equipamento 
atualmente utilizado pela entidade.  

 

5 Descrever a Equipe de Gestão da entidade e 
informar sobre a possibilidade de pelo menos 1 
membro realize um Curso de Gestão Esportiva. 

 

6 Descrever a Equipe de Técnica da entidade e 
informar sobre a possibilidade de pelo menos 1 
membro realize um Curso de Aperfeiçoamento 
Técnico. Informar se já está realizando curso 
junto à CBCa ou COB. 

 

7 Informar e descrever, se a entidade possui 
Projeto em execução junto ao Ministério do 
Esporte, Governo do Estado ou Município, 
direcionado a prática da Canoagem Velocidade. 

 

 
Local e data. 

____________________________________________________________ 
Nome 

Assinatura 
 
 
OBS.: Informe, declare e esclareça com a maior quantidade/qualidade possível de elementos 
os itens acima, com contratos, convênios, currículos, escrituras, números, informações, 
imagens e etc., relacionados às ações da entidade, no sentido de que entendamos de fato e 
direito a real e atual situação de sua entidade.  
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