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Circular CBCa 050/2017 
Curitiba, 18 de setembro de 2017. 

 
 
 
Aos Filiados, 
 
 
 
Assunto: Paracanoagem - Convocação para o Campeonato Pan-americano 
 
 
 Prezados, 
 
 

A Confederação Brasileira de Canoagem, através do seu Presidente vem, por 
meio desta, CONVOCAR os atletas abaixo relacionados para participarem do Campeonato 
Pan-americano de Paracanoagem, que acontecerá entre os dias 12 a 15 de outubro na cidade 
de Ibarra – Equador.  

 
A convocação a seguir está baseada no Plano de Trabalho 2017, disponível no 

link a seguir: http://www.canoagem.org.br/pagina/index/nome/plano_de_trabalho/id/273. 
Conforme item 4 do Plano de Trabalho, este evento visa dar prioridade a equipe Jovem de 
Paracanoagem, Sub 25, a qual foi definida por meio dos resultados do Campeonato Brasileiro 
de Paracanoagem 2017. No mesmo sentido, o Comitê de Seleção analisa o item 4.2 do mesmo 
Plano de Trabalho, o qual cita:  

 
A definição do número de atletas elegíveis para compor a delegação 

participante dos eventos internacionais será determinado pelo Comitê de Seleção, com base 
nas provas indicadas no boletim de competição e de acordo com as metas estabelecidas. 
Assim, em 2017, o Comitê de Seleção realizará análise histórica do atleta, levando em 
consideração a evolução técnica nos controles seletivos, eventos nacionais e internacionais, 
essa análise será confrontada com os índices internacionais, levando em consideração as 
metas estabelecidas. 

 
Assim, o Comitê define seguir os seguintes critérios para a convocação para o 

Campeonato Pan-americano de Paracanoagem 2017: 
 
1 – Atletas abaixo de 25 anos vencedores do Campeonato Brasileiro ou com 

tempo até 10% do vencedor do mesmo evento. 
2 – Medalhistas no Campeonato Mundial 2017. 

  3 – Atletas acima de 25 anos de provas que não atingiram a meta do ítem 1. 
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  4 – Atletas vencedores nas novas Provas Paralímpicas.  

 
Ao aceitar a convocação o atleta estará de acordo com os termos de 

compromisso dos atletas e de acordo com o regulamento das seleções nacionais. 
 
Solicitamos a confirmação de participação para o e-mail 

leonardo.maiola@canoagem.org.br até o dia 22 de setembro de 2017. 
 
Determina-se a data de embarque o dia 10 de outubro de 2017 e retorno dia 

16 de outubro de 2017. 
 
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. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 

João Tomasini Schwertner 
Presidente 

NOME  ASSOCIAÇÃO CLASSE Critério 

Alex Sandro Correa Pessoa AFCC VL2 4 

Brenda Kelen Fernandes de Almeida Iate Clube de Londrina KL1 1 

Caio Ribeiro de Carvalho  Rio Va'a Clube KL3 – VL3 2 

Debora Raiza Ribeiro Benevides  BRA Va'a KL2  1 

Giovane Vieira de Paula Iate Clube de Londrina KL3 1 

Igor Alex Tofalini Iate Clube de Londrina KL2 3 

Luis Carlos Cardoso da Silva  AFPMSBC KL1 2 

Mari Christina Santilli  CRCuritiba KL3 3 
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