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Circular 052/2019 
10 de outubro de 2019. 

 
 
Aos Filiados 
 
 
Assunto: Convocação para Estágio Temporário de Treinamentos. 
 

Prezados, 
 
A Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa, através do seu Presidente, vem 

convocar os atletas abaixo relacionadas para participarem dos treinamentos preparativos para 
a Seletiva Continental Olímpica de Canoagem Velocidade 2020, a realizar-se na cidade de 
Curauma – Chile, entre os dias 07 e 10 de Maio de 2020. 

 
A convocação foi realizada levando em consideração os critérios estabelecidos no 

Plano de Trabalho 2020, que está publicado no site oficial da CBCa: 
http://www.canoagem.org.br/arquivos/ckfinder/files/PT%202020%20Corrigido%201.pdf  . 
Esclarecemos que os já referidos treinamentos, ocorrerão na cidade de Atibaia – SP. 

 

Atletas: 

Nome Associação \ Clube 

Edson Isaias Freitas da Silva Guayba 

Pedro Henrique Helena da Costa CRCuritiba 

Gilmar Gomes Junior Cepeusp 

 
Fica definida como data de apresentação para o início dos treinamentos, o dia 

11/11/2019, na cidade de Atibaia – SP, em endereço a ser informado posteriormente, sendo que 
as despesas de deslocamentos até o local de treinamentos deverão ser providenciadas pelos 
atletas convocados. 

 
Para efetivar a referida convocação, os atletas acima descritos, deverão enviar um 

mail para o Supervisor da modalidade de Canoagem Velocidade, Alvaro Koslowski ( 
alvaro.acco@canoagem.org.br ), confirmando sua participação no Estágio Temporário de 
Treinamentos preparativos para a Seletiva Continental Olímpica 2020. Ao aceitar a presente 
convocação, os atletas aceitam também as regras que normatizam as atividades deste estágio, 
dispostas no site desta Confederação: 
http://www.canoagem.org.br/pagina/index/nome/regimento_interno_da_equipe_permanente
/id/351 . O não envio do mail confirmando a presença no Estágio Temporário de Treinamentos, 
até o dia 17 de Outubro de 2019, configurará, desistência da vaga, e a CBCa, poderá assim 
remanejar uma ou mais vagas ou até mesmo não mais utiliza-las.  
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Neste Estágio Temporário de Treinamentos, a CBCa, repassará os recursos 
necessários diretamente aos atletas para que estes estejam providenciando o pagamento diretos 
das seguintes despesas: alimentação e plano de saúde. As demais necessidades referentes aos 
treinamentos, serão providenciados pela CBCa. 

 
Oportunamente, e levando em consideração o Plano de Trabalho 2020, 

esclarecemos:  
01 – A Equipe final que representará o Brasil na Seletiva Olímpica Continental 2020 

(Campeonato Pan-americano 2020), será definida na Copa Brasil de Canoagem Velocidade 2020. 
02 – O ou os atletas que não obtiver índice (Tempos de Referência) na Copa 

Brasil/Controle Nacional, que ocorrerá na Raia da USP na cidade de São Paulo, poderão não ser 
convocados para disputar a Seletiva Olímpica Continental 2020. 

 
Dúvidas e demais informações podem ser obtidas diretamente com o Supervisor 

da modalidade de Canoagem Velocidade pelo mail alvaro.acco@canoagem.org.br  .  
 

Atenciosamente, 
 
 

 
João Tomasini Schwertner 

Presidente 
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