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Circular CBCa 058/2016
Curitiba, 7 de outubro de 2016.

Aos Filiados

Assunto: Convite – Clínica de Treinamento de Paracanoagem – Outubro/2016

Prezados,

A Confederação Brasileira de Canoagem, entidade nacional de administração
do desporto, através do seu presidente abaixo assinado, em parceria com a Academia
Brasileira de Canoagem vem, por meio desta, CONVIDAR os atletas e técnicos abaixo listados,
para participar da I Clínica de Treinamento no Centro de Treinamento de Paracanoagem, que
será realizada entre os dias 19 e 25 de outubro de 2016, no Centro de Práticas Esportivas da
USP – CEPEUSP – Praça 02, Prof. Rubião Meira, 61 - Cidade Universitária, São Paulo, SP.

ATLETAS
Adriana Gomes de Azevedo Rio Va’a Clube
Alisson Mateus de Lima Santos Silva CCSJP
Anderson Mario Miranda Benatti Iate Clube de Londrina
Cleomar Amaral Cortes ALECA
Debora Raiza Ribeiro Benivides BRA Va’a
Giovanne Vieira de Paula Iate Clube de Londrina
Guilherme Conceiçao da Cruz BRA Va’a

TÉCNICOS
Gelson Moreira Iate Clube de Londrina
Jorge Souza de Freitas BRA Va’a

Para isto, solicitamos que os indicados confirmem a participação até o dia 12
de outubro de 2016 ao e-mail leonardo.maiola@canoagem.org.br e
carlos.bezerra@canoagem.org.br .

Os atletas serão submetidos a treinamentos entre os dias 19 e 25 de outubro,
para isto o atleta deverá se apresentar ao CT no dia 19 de outubro as 10:00 horas da manhã.
Sendo que o cronograma de atividade será apresentado na data e local especificado acima.
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Esta Clínica de treinamento faz parte do projeto de desenvolvimento da
modalidade, que visa resultados significativos neste novo ciclo paralímpico, reforçando a
renovação e a detecção de talentos para a modalidade.

Todos os atletas devem trazer roupas de cama, travesseiros e toalhas de banho.
Sendo que será disponibilizado alojamento em quartos coletivos, todas as refeições do
período que estiverem na clínica, bem como equipe técnica e materiais para o melhor
desempenho do atleta. Sendo necessário que a pessoa custeie a passagem, ou seu
deslocamento de ida e volta, até o Centro de Treinamento.

Ao se apresentarem a Clínica de Treinamento, os atletas estão de acordo com
todas as regras do Regimento Interno das Seleções Nacionais
(http://www.canoagem.org.br/arquivos/ckfinder/files/RegulamentoPC.pdf), respeitando os
sistemas de treinamentos e o cronograma de trabalho.

Qualquer dúvida pode ser esclarecida pelo e-mail do Supervisor da Modalidade,
Leonardo Maiola: leonardo.maiola@canoagem.org.br ou do Supervisor do centro de
treinamento Carlos Bezerra: carlos.bezerra@canoagem.org.br .

Atenciosamente,

João Tomasini Schwertner
Presidente


