
Circular CBCa 049/2016
Curitiba, 30 de setembro de 2016.

Aos filiados

Assunto: Convocação para o Campeonato Pan-americano de Canoagem Slalom e
Campeonato Sul-americano de Canoagem Slalom

Prezados,

A Confederação Brasileira de Canoagem através do seu Presidente vem por meio
desta convocar os atletas de Canoagem Slalom para participarem dos campeonatos Pan e Sul-
americano que acontecerão simultaneamente na Cidade do Rio de Janeiro, no Canal de
Deodoro, durante o período de 14 a 16 de outubro de 2016.

A convocação dá-se com base na Circular 021/2016 que homologou os resultados
das seletivas nacionais realizadas no mês de março. Além disso, o Projeto de financiamento para
o Pan-americano prevê a participação de apenas 25 pessoas, sendo 20 atletas e 05 membros da
equipe técnica.

Não existem recursos disponíveis para a participação do Campeonato Sul-
americano, o qual, muito embora seja realizado simultaneamente ao Pan, a CBCa prefere
oportunizar aos demais atletas melhores classificados do Ranking Nacional para que consigam
buscar resultados internacionais para os seus respectivos currículos.

Em assim sendo, a Confederação Brasileira de Canoagem estará fazendo duas
inscrições no evento, uma para os atletas que participarão apenas do Pan-americano, os quais
terão todas as suas despesas arcadas pela Entidade e outra inscrição para os atletas que estarão
participando exclusivamente no Campeonato Sul-americano (neste evento, os interessados
terão que arcar com todas as despesas de hospedagem, alimentação e transporte).

 ATLETAS CONVOCADOS PARA O PAN-AMERICANO

CATEGORIA NOME ASSOCIAÇÃO
K1MSR Pedro da Silva APEN

Ricardo Martins Taques ATICA
Guilherme Marcello Mapelli ASTECA

K1FSR Ana Sátila Vieira Vargas IMEL
Marina Souza Costa IMEL



Milene Wolf APEN
C1MSR Felipe Borges IMEL

Charles Correa APEN
Leonardo Curcel IMEL

C1FSR Ana Sátila Vieira Vargas IMEL
Marina Souza Costa IMEL

C2MSR Charles Correa APEN
Anderson Oliveira APEN

K1MJR Guilherme Schena Dias Rodrigues IMEL
Murilo Sorgtz ASTECA
Daniel Negrão Carrasco APEN

K1FJR Omira Estácia Neta IMEL
Beatriz da Motta APEN

C1MJR Gustavo Selbach Júnior ASTECA
Denis Quellis ASCAPI
Willian Oliveira IMEL

C1FJR Omira Estácia Neta IMEL
Beatriz da Motta APEN

C2MJR Arthur Cruz ASCAPI
Bruno Cruz ASCAPI

 ATLETAS CONVOCADOS PARA O SUL-AMERICANO

Todos os demais atletas que estiveram presentes nas seletivas nacionais,
mencionados na Circular 21/2016, poderão participar do campeonato Sul-americano desde que
arquem com todas as suas despesas e estejam presentes no evento com o uniforme oficial da
Canoagem Brasileira. Os interessados devem encaminhar a solicitação de inscrição para o e-mail
argos.rodrigues@canoagem.org.br até o dia 04 de outubro de 2016, às 17 horas. Lembrando a
todos que em algumas categorias, muito provavelmente não haverá a participação mínima de
países exigida para validação de alguns programas governamentais.

 EQUIPE TÉCNICA

Em virtude da paralisação momentânea dos projetos incentivados e em face
da necessidade da Canoagem Slalom adaptar-se a uma nova realidade financeira, a Confederação
Brasileira de Canoagem rescindiu o contrato dos treinadores Ettore Ivaldi e Jordi Domenjó, os
quais foram extremamente importantes para o crescimento qualitativo da modalidade neste
último ciclo olímpico e serão sempre lembrados e respeitados por esta modalidade olímpica
nacional. Entretanto, após altos investimentos e com muitas informações que possibilitam a
análise de crescimento técnico de cada uma das embarcações brasileiras, chegou o momento de
incentivar uma nova geração de treinadores nacionais. Logicamente que se houver estagnação
no crescimento qualitativo dos atletas, devidamente demonstrado por gráficos matemáticos e
resultados internacionais, a CBCa não terá nenhum problema em retornar a contratar



profissionais estrangeiros. Por hora prefere investir em equipe técnica caseira.

Vários nomes estão sendo cogitados, sendo que para o Campeonato Pan-
americano, que continuará sendo comandada pelo espanhol Guilhermo Diez Canedo, o qual
permanecerá no Brasil até meados de 2017, serão convocados os seguintes treinadores

 Cássio Ramon Petry
 João Vitor Machado

Além desses dois nomes compõe a Equipe Nacional:

 Argos Gonçalves Dias Rodrigues – Chefe de Equipe
 Antonio Carlos Pinto – Auxiliar Técnico.

 APRESENTAÇÃO

Todos os atletas acima mencionados deverão estar disponíveis na Cidade do
Rio de Janeiro no dia 10 de outubro. A Confederação Brasileira de Canoagem estará entrando
em contato para compras de passagens.

Atleta que se recusar a usar uniforme oficial da Canoagem brasileira, o
qual deverá levar para a competição, estará automaticamente desligado da delegação. Todo
atleta que aceitar integrar as Seleções Brasileiras deverá estar ciente do Regimento Interno e
cumprir rigorosamente as regras impostas, em especial na questão de visibilidade das marcas
dos patrocinadores oficiais e no tema a que se refere aos produtos de consumo proibido. Quem
não acatar as regras não poderá participar do evento e das próximas convocações nacionais.

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 determina que os
sistemas de ensino deverão definir regras 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.

Atenciosamente,

João Tomasini Schwertner
Presidente


