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Circular CBCa 072/2015 
Curitiba, 26 de outubro de 2015. 

 
 
 
Aos Filiados 
 
 
 
Assunto: Convocação de vagas remanescentes para a Equipe Permanente de Paracanoagem 
 
 
 Prezado, 
 
 

A Confederação Brasileira de Canoagem, entidade nacional de administração 
do desporto, através do seu presidente abaixo assinado vem, por meio desta, CONVOCAR os 
atletas abaixo listados, para ocupar as vagas remanescentes 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.   

 

KL3 200m Masculino  

Patrick Pisoni Loureiro - CAIRA 

 

KL3 200m Feminino  

Aline Souza Lopes - CFOC 

 
Esta convocação está baseada no Plano de Trabalho 2015.  

 
Os atletas convocados devem estar devidamente regulares na CBCa e deverão 

manifestar interesse, até 30/10/2015 pelos e-mails: carlos.bezerra@canoagem.org.br, com 
cópia para a leonardo.maiola@canoagem.org.br.    
 

Após a confirmação de interesse, o atleta receberá um elenco de instruções 
sobre a documentação necessária e demais obrigações. 
 

A apresentação dos atletas será no dia 03/11/2015 no centro de treinamento 
localizado no endereço supracitado. 
 

O cronograma de treinamentos anual e demais condições de conduta serão 
repassados no ato da apresentação no CT. 
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  Os atletas devem trazer roupas de cama, travesseiros e toalhas de banho. 
 
  Ao se apresentarem no CT os atletas estarão aceitando todas as regras do 
Regimento Interno do Centro de Treinamento, 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: 
leonardo.maiola@canoagem.org.br  
 

Atenciosamente,  

João Tomasini Schwertner 
Presidente 
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