
 

Circular CBCa 011/2020 
Curitiba, 16 de março de 2020. 

 
Aos Filiados, 
 
Assunto: COVID-19  
 
 Prezados, 
 

A Confederação Brasileira de Canoagem, diante dos recentes fatos envolvendo a 
proliferação do COVID-19, e segundo orientação de autoridades sanitárias, vem por meio desta, 
apresentar as tomadas de decisões envolvendo as diferentes áreas da entidade. 

 
EVENTOS NACIONAIS 
 
Os eventos nacionais que seriam realizados até dia 30 de abril: CBI – Copa Brasil 

de Canoagem Velocidade – Etapa I , em São Paulo e o Aloha Spirit, em Ilha Bela serão adiados, 
sem datas definidas.  

 
EVENTOS ESTADUAIS 
 
A Confederação Brasileira de Canoagem recomenda a todas as Federações 

Estaduais a cancelar ou adiar seus eventos até dia 30 abril de 2020. 
 
EQUIPES PERMANENTES 
 
As Equipes Permanentes Nacionais mantem suas atividades de treinamento, 

porém mediante os cuidados e orientações de todos do Ministério da Saúde. 
 
REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E ASSEMBLEIA GERAL 
 
O Comitê Paralímpico Brasileiro emitiu um comunicado onde informa que o seu 

residencial e o restaurante do Centro de Treinamento Paralímpico, locais que seriam realizadas a 
Assembleia Geral Ordinária e a reunião do Conselho de Administração, estarão fechadas na data 
de realização das ações, dias 28 e 29/03. 

 
Assim, a CBCa, com base em seu estatuto, definiu adiar a reunião do Conselho de 

Administração para o dia 18 de abril e a Assembleia Geral ocorrerá de forma remota no dia 15 de 
abril. 

 
 
 



 

ESCRITÓRIO CBCA 
 
A Confederação Brasileira de Canoagem informa, que diante da situação exposta 

pela pandemia do COVID-19, decidiu possibilitar a realização do trabalho de seus funcionários 
pelo sistema home office, de 17 a 31 março, ocorrendo reavaliação da possibilidade de retornar 
as atividades normalmente. 

 
A entidade, no intuito de garantir a segurança a seus colaboradores, define que só 

serão realizadas viagens de prioridade elevada. 
 
Novas decisões e informações poderão ocorrer mediante atualização das 

autoridades sanitárias. 
  
Atenciosamente, 
 
 

João Tomasini Schwertner 
Presidente 

 


