Circular CBCa 041/2017
Curitiba, 29 de maio de 2018.

Aos Filiados,

Assunto: Canoagem Maratona – Convocação para o Campeonato Mundial de Canoagem
Maratona

Prezados,

A Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa através do seu Presidente vem,
por meio desta CONVOCAR os atletas abaixo descritos para participarem do Campeonato
Mundial de Canoagem Maratona, que acontecerá entre os dias 03 e 08 de setembro de 2018, em
Vila de Prado, Vila Verde – Portugal.
Para convocar os atletas abaixo utilizamos como critério os resultados do
Campeonato Brasileiro de Canoagem Maratona, de acordo com o convite do evento que pode
ser acessado através do link:
http://www.canoagem.org.br/evento/index/eventos_id/1307
1.

Convocados

K1 Masculino Sênior
Juliano Darlan Crai Dal Molin
Cleverson Silva dos Santos
Suplente
Lucas Fernandes Maciel

CCA
CRCuritiba
ACARE

C1 Masculino Sênior
Alberto Oliveira do Carmo Junior

ACI

K2 Masculino Sênior
Jeserson da Silva
Michel de Carli Ferreira

ACEN
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Eduardo Schuh Fagundes
Juliano Darlan Crai Dal Molin

CCA
Suplente

Gilson Siduoski Napiwoski
William Gabriel Batista

ALECA

K1 Feminino Máster
Leila Cristiane da Silva

CCSJP

K1 Feminino Sênior
Mariane dos Santos da Silva

ASENA

K1 Feminino Júnior
Aghata Justino Carvalho
Gabriella dos Santos Machado

ALECA
ACECEL

K1 Masculino Máster
Paulo Ricardo Campos Cabral Salomão
Marcelo Faro Pompeu
Adriano Egidio Fink
Rubens Mario Faro Pompeu
Gilmar Dietrich
K1 Masculino Junior
Alysson Henrique da Silva
Leonardo Michels Trisch Delfino
Suplente
Daniel Silveira de Souza
K1 Masculino Junior
Alysson Henrique da Silva
Leonardo Michels Trisch Delfino
Suplente
Daniel Silveira de Souza
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ACkC
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ACkC
Brasília
ACECEL
ACkC
Brasília
CCSJP
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ALECA
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ALECA
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KL2 e KL3 Feminino
Nayara Karin Falcão de Oliveira
Carla Camargo Alves

ACC
ACkC Brasília

KL1 Masculino
Luciano Pereira Lima
Luan Guimarães Veloso

ACkC Brasília
ACC
Suplente

Odirlei Moreira Gonçalves

AFCC
KL2 Masculino

Alex Sandro Correa Pessoa

AFCC
KL3 Masculino

Cleomar Amaral Cortes
Jair Cabral de Aguiar

ALECA
ACEN

2.
Boletim e site oficial
O boletim oficial da competição e todas as informações do evento estão
disponíveis no site oficial do evento que pode ser acessado através do link:
http://canoemarathonportugal.com/
As informações também estão disponibilizadas na página do evento no site da
CBCa:
http://www.canoagem.org.br/evento/index/eventos_id/1302
3.
Financiamento da participação
Conforme já é de conhecimento de todos, a Canoagem Maratona não é uma
modalidade olímpica. Portanto, não dispõe de recursos da Lei Agnelo Piva. Dessa forma, os
interessados deverão arcar com as despesas e responsabilidades de sua participação, incluindo
passagens, uniformes, hospedagem, alimentações ou quaisquer outros custos.
4.
Cadastro
Somente poderão participar do evento atletas com cadastro regular junto à CBCa,
para verificar a situação cadastral basta acessar o link (www.canoagem.org.br/cadastroatleta).
5.
Taxa de inscrição
A taxa de inscrição de acordo com o boletim oficial é de 30 euros por pessoa/dia.
A inscrição inclui:
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•
•
•

Custo de acreditação;
Segurança no local;
Transporte de ônibus entre local de estacionamento da equipe/trailers e o

•
•
•
•

Fornecimento de água e frutas em locais específicos;
Taxas para uso do local e suas instalações;
Acesso a outros serviços e equipamentos diversos no local do evento;
Cuidados médicos no local.

alojamento;

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela Confederação Brasileira de
Canoagem. Não serão aceitas inscrições efetivadas por quaisquer outros clubes ou atletas
diretamente com a organização do evento. Caso algum atleta ou clube já tenha se comunicado
com a organização é obrigatório que seja comunicado tal informação à Supervisão da
modalidade,
pelo
e-mail
bmuassab@gmail.com
com
cópia
para
guilherme.brito@canoagem.org.br
Os interessados deverão manifestar interesse e efetuar os depósitos de acordo
com o item 11 deste documento.
6.
Hospedagem /Alimentação
A hospedagem e a alimentação durante a competição são de responsabilidade dos
interessados. Para maiores informações, favor acessar o boletim da competição no endereço:
http://www.canoagem.org.br/evento/index/eventos_id/1302.
O custo médio de hospedagem por pessoa e por diária segue conforme tabela
abaixo:
Quarto

Hotel

Preço (Euro)

Simples
Duplo
Simples
Duplo
Simples
Duplo
Duplo / Quarto múltiplo

Categoria 1
Categoria 1
Categoria 2
Categoria 2
Categoria 3
Categoria 3
Categoria 4 (Hostel)

125 euros
105 euros
105 euros
85 euros
100 euros
80 euros
60 euros

O interessado em utilizar o pacote de acomodação deverá informar qual o
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quarto desejado e para quantos dias, para o e-mail guilherme.brito@canoagem.org.br. O valor
total referente a reserva do hotel deverá ser depositado até o dia 20 de junho de 2018.
7.
Visto e passaporte
Para adentrar no território de Portugal, o visto não é obrigatório, desde que seja
menos de 90 dias a estadia no país (turismo e/ou negócios) e que a validade do passaporte seja
maior que 30 dias após o retorno da viagem.
Para maiores informações entrar em contato com a Embaixada de Portugal no
Brasil através do site: http://www.embaixadadeportugal.org.br/assuconsul/faq-visto.php.
Para viagens internacionais é obrigatório a compra do seguro viagem com
cobertura de EUR 30.000,00 englobando assistência médica/hospitalar e repatriação sanitária.
Desta forma os atletas que não portarem a documentação regular, não poderão embarcar. Cabe
ressaltar que se a escala do voo do interessado passar por algum país que necessite de visto, este
deverá providenciar o visto e/ou documentação necessária.
8.
Extras
Todos os atletas deverão estar cientes que poderão ocorrer gastos extras na
viagem, como remédios, água, lanches, transportes e etc... Diante disso todos devem estar
preparados financeiramente.
9.
Passagem aérea
Os interessados deverão providenciar diretamente suas passagens aéreas, vistos
e seguro viagem levando em consideração o programa de provas.
O custo estimado é de R$ 8.000,00 (Oito mil reais) por pessoa para ida e volta. É
obrigatório que o interessado faça a compra da passagem com o seguro viagem.
10.
Locação de barcos
A organização do evento disponibilizou junto com a empresa NELO Rental algumas
opções para locação de barcos, com custo estimado de 200 euros por barco pelo período do
evento. Portanto, os interessados deverão manifestar interesse o mais rápido possível para que
seja estabelecido contato com as empresas a fim de obter detalhes para pagamento e
disponibilidade real das embarcações.
Para verificar quais modelos estão disponíveis para locação, acesse a página oficial
da Nelo Rental no link a seguir:
Locação para o Mundial Sênior: http://www.nelorental.com/events/canoeConfederação Brasileira de Canoagem
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marathon-icf-world-championships-2018
Locação para o Mundial Máster: http://www.nelorental.com/events/canoemarathon-icf-world-cup-masters-2018
O prazo final para locação de barcos é dia 23 de julho de 2018.
11.
Prazos, manifestação de interesse e condições de participação
Os atletas convocados deverão se manifestar pelo e-mail bmuassab@gmail.com,
com cópia para guilherme.brito@canoagem.org.br, confirmando seu interesse,
impreterivelmente, até o dia 20 de junho de 2018.
Os pagamentos da taxa de inscrição, hospedagem e locação de barcos deverão ser
realizados até dia 20 de junho para a CBCa, que por sua vez fará a remessa internacional. Caso
o valor não seja depositado até essa data a participação do atleta será automaticamente
desconsiderada.
Qualquer outro custo durante a viagem não informado nesta convocação será de
responsabilidade do interessado.
Custos a serem depositados pelos convocados interessados, em favor da CBCa:
Taxa de inscrição: EUR 35,00 (por dia)
Hospedagem: Entre EUR 60,00 e EUR 125,00 (por dia) de acordo com a escolha do
interessado e disponibilidade do hotel.
Locação de barco: EUR 200,00 pelo período por barco
Média cotação de 1 (Euro): R$ 4,65.
Taxa cobrada pelo banco para efetuar a transação: USD 40,00
Média cotação de 1 (Dólar): R$ 3,80
IOF (imposto sobre operações financeiras): 0,38%.
Imposto de renda (transferência internacional): 33%.
Após manifestação de interesse o participante e a CBCa deverão calcular os
valores exatos a serem transferidos de acordo com as datas de viagem e hotel que o solicitante
informar, pois há a variação da moeda que interfere diretamente no valor final da transação.
Dados bancários
Banco: Caixa Econômica Federal
Agência: 0369
Conta: 41871-3 OP.013
Titular: Confederação Brasileira de Canoagem
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CNPJ 92.893.155/0001-12.
Como já informado, a CBCa não tem recursos financeiros para manutenção da
modalidade, inclusive para enviar chefe de equipe ou acompanhante. Portanto, os atletas que
confirmarem participação devem ter ciência que terão total responsabilidade sobre seus planos
de viagem e conduta. Devem levar em consideração ter boa comunicação em espanhol, inglês e
noções de viagens internacionais.
Por derradeiro e a quem interessar possa, com fulcro no art. 84, da Lei 9.615/98.
“Será considerado como efetivo exercício, para todos os efeitos legais, o período em que o atleta
servidor público civil ou militar, da Administração Pública direta, indireta, autárquica ou
fundacional, estiver convocado para integrar representação nacional em treinamento ou
competição desportiva no País ou no exterior”.
Atenciosamente,

João Tomasini Schwertner
Presidente
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