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Circular CBCa 035/2016 
Curitiba, 17 de junho de 2016. 

 
 
 
Aos Filiados 
 
 
 
Assunto: Convocação para o Campeonato Mundial de Canoagem Maratona 2016 
 
 
 Prezados, 
 
 

A Confederação Brasileira de Canoagem, CBCa, entidade nacional de 
administração do desporto, através do seu Presidente vem, por meio desta, convocar para o 
Campeonato Mundial de Canoagem Maratona em Brandenburg, Alemanha, do dia 13 a 18 de 
setembro de 2016, os atletas abaixo listados: 

 

K1 Júnior Feminino 

Luani Dias dos Santos Tobias ACPN 

   

K1 Júnior Masculino 

Eduardo dos Santos Barbosa ACPN 

Tiago Martins Ferreira ACPN 

 

K1 Sênior Feminino 

Lacy Cristina Batista Bianqui ARCCA 

Síria Priscila Mendes Reis ACPN 

 

K1 Sub 23 Masculino 

Bruno Aparecido Santiago ARCCA 

Ayrton Rodrigues Teixeira ACPN 

Suplente 

Gabriel Pereira Monteiro de Oliveira  ACkC Brasília 
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K2 Sub 23 Masculino 

Ayrton Rodrigues Teixeira (ACPN) / 
Matheus Henrique Carvalho Costa (ACPN) 

ACPN 

 

K2 Sênior Masculino 

Alberto Oliveira do Carmo Junior (ACI) / 
Hericles Scoot de Sousa Miranda (ASCaE) 

MISTO 

Bruno Aparecido Santiago (ARCCA) / 
Leandro do Prado Correa (ARCCA) 

ARCCA 

 

K1 Master Masculino 

Marcelo Bosi de Almeida ACkC Brasília 

Rodrigo Jorge da Silva ARCCA 

 

Paracanoagem – L2 

Nestor Souza Soares ACPN 

 

Paracanoagem – L3 

José Agmarino de Jesus Coelho  CCSJP 

 

C1 Sênior Masculino 

Fabionei Rauber SERER 

Alberto Oliveira do Carmo Junior ACI 

 

C2 Sênior Masculino 

Fabionei Rauber (SERER) / Bruno Aparecido 
Santiago (ARCCA) 

MISTO 

Alberto Oliveira do Carmo Junior (ACI) / 
Cleilton Oliveira Bezerra (ACPN) 

MISTO 

 
Por derradeiro e a quem interessar possa, com fulcro no art. 84, da Lei 

9.615/98, será considerado como efetivo serviço, para todos os efeitos legais, o período em 
que o servidor público estiver convocado para integrar representação nacional em 
competição desportiva no País ou no exterior. Além disso, o mandamento legal acima 
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mencionado determina que os sistemas de ensino deverão definir normas específicas para 
verificação do rendimento e o controle de frequência dos estudantes que integrarem 
representação desportiva nacional, de forma a harmonizar a atividade desportiva com os 
interesses relacionados ao aproveitamento e à promoção escolar. 

 
Condições gerais para participação 
 
Conforme já de conhecimento de todos, a Canoagem Maratona não é uma 

modalidade olímpica, portanto não dispõe de recursos da Lei Agnelo Piva ou ainda outras 
fontes de recursos. Desta forma, os interessados deverão arcar com todas as suas despesas e 
responsabilidades de sua participação, inclusive em toda logística de viagem.  

 
Os interessados deverão providenciar suas passagens aéreas e depositar em 

favor da CBCa os custos de hospedagem, taxa de inscrição e locação de barcos nos termos 
apresentados abaixo: 

 
Prazos de confirmação e valores  
 

1. Todos os convocados, inclusive o suplente, terão até o dia 20/06, para 
confirmar a participação pelo e-mail: cbca@canoagem.org.br. A 
confirmação deverá ser enviada contendo as seguintes informações: 
Nome completo e associação que é filiado.  
 

2. Os boletins oficiais, com todas as informações dos eventos estão 
disponíveis no link abaixo, ao aceitar a convocação os atletas 
automaticamente estarão aceitando todas as condições e valores 
expostos: 
 
Masters e Paracanoagem: Link. 
Sênior, Sub 23 e Júnior: Link. 
 

3. Os valores estimados para os eventos, conforme os convites, ou seja, 
sujeito a alterações em virtude da antecedência do agendamento, são 
os seguintes: 

 

Masters e Paracanoagem 

Taxa de inscrição € 130,00 

Transfer (Berlin – Brandenburg – Berlin) € 40,00 

Hospedagem – Check-in 12/09 as 14h; check-out 
15/09 até as 11h (Almoço e jantar não inclusos) 

€ 150,00 

Aluguel do barco € 100,00 

Total € 420,00 
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Sênior, Sub 23 e Júnior 

Taxa de inscrição e Hospedagem – Check-in 15/09 as 
14h; check-out 19/09 até as 11h (Três refeições 
diárias e transporte até a raia incluso) 

€ 340,00 

Transfer (Berlin – Brandenburg – Berlin) € 40,00 

Aluguel do barco € 100,00 

Total € 480,00 

 
4. Em virtude de possível variação cambial, será estabelecido o valor do 

Euro a 4,07. Além disso, para transferências internacionais, segundo a 
legislação em vigor, é necessário recolhimento de 33,33% de imposto 
de renda, além de 1,1% de taxa de IOF, portanto segue os 
demonstrativos abaixo: 

 

Masters e Paracanoagem 

Valor em Euro (€) € 420,00 

Convertido para Real (R$) R$ 1.709,40  

Recolhimento Imposto de Renda (IR) R$ 569,74 

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) R$ 18,80 

Total R$ 2.297,95 

 

Sênior, Sub 23 e Júnior 

Valor em Euro (€) € 480,00 

Convertido para Real (R$) R$ 1.953,60  

Recolhimento Imposto de Renda (IR) R$ 651,13 

Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) R$ 21,49 

Total R$ 2.626,22 

 
Desta forma os respectivos valores a serem transferidos são:  
- Master e Paracanoagem – R$ 2.297,95; e  
- Sênior, Sub 23 e Júnior – R$ 2.626,22 
 
Os interessados devem estar cientes que devem possuir valores extras 
para custos com alimentação, transporte ou outros não informados 
nesse documento. 

 
5. Os valores deverão ser transferidos em favor da CBCa, que por sua vez 

remeterá os valores à organização do evento. Após esse procedimento 
será encaminhado a todos o relatório com a prestação de contas do 
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valor real gasto, e consequentemente devolvido o saldo. Conta para 
depósito: 

 

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

 

6. O pagamento será realizado em duas etapas, para garantir a sua vaga o 
atleta deverá depositar o valor de R$ 1.400,00 até o dia 04/07, a 
quantia é necessária para assegurar a hospedagem com o melhor preço 
possível. O restante dos valores deverá ser depositado até o dia 22/07. 
Os comprovantes devem ser encaminhados para o e-mail: 
cbca@canoagem.org.br. A CBCa responderá os e-mails confirmando o 
recebimento. Caso não receba o retorno entre em contato pelo telefone 
(41) 3083 2600 para verificar a situação. Sem a devida confirmação por 
parte da CBCa a inscrição não será confirmada. 

 
O custo médio da passagem aérea para o trecho São Paulo - Berlim - São 

Paulo é de R$ 3.050,00. Lembrando que é recomenda a compra da passagem com seguro 
viagem. A CBCa informa que não irá enviar Chefe de equipe para o evento, portanto 
recomenda-se que os atletas estejam cientes das dificuldades que irão enfrentar com relação 
ao idioma local e os custos que porventura venham a surgir.  

 
Para esclarecimento de dúvidas entrar em contato com a supervisora da 

modalidade pelo e-mail: bmuassab@hotmail.com. Ou então com a CBCa pelo e-mail: 
cbca@canoagem.org.br. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

João Tomasini Schwertner 
Presidente 
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