
 

Circular CBCa 032/2020 
Curitiba, 25 de agosto de 2020. 

 
Aos Filiados, 
 
 
Assunto: Atualizações COVID-19 - Calendário 2020 
 
 Prezados, 
 

A Confederação Brasileira de Canoagem, diante dos fatos envolvendo a 
proliferação do COVID-19, e segundo orientação de autoridades sanitárias de diferentes esferas, 
vem por meio desta, em atualização a Circular 013/2020, apresentar as tomadas de decisões 
envolvendo as diferentes áreas da entidade, em especial o Calendário de Eventos da Canoagem 
Brasileira para o ano de 2020. 

 
As decisões foram tomadas por meio de reuniões dos Comitês das Modalidades, 

sempre em atenção aos cuidados dos atletas, membros e equipes de trabalho que estão a frente 
dos eventos. 

 
EVENTOS NACIONAIS 
 
Canoagem Velocidade  
 
Os eventos nacionais previstos até o final do ano foram CANCELADOS. 
 
Canoagem Slalom 
 
Os eventos nacionais previstos até o final do ano foram CANCELADOS. 
 
Paracanoagem 
 
Os eventos nacionais previstos até o final do ano foram CANCELADOS. 
 
Canoagem Oceânica 
 
- 01 a 03 de outubro - Copa Brasil - Molokabra - Fortaleza - CE 
- 23 a 25 de outubro - Campeonato Brasileiro - Aloha Spirit - Ilha Bela - SP 
- 06 a 08 de novembro - Copa Brasil - Aloha Spirit – Niterói - RJ 
 
 
 



 

Canoagem Maratona  
 

  - 21 e 22 de novembro – Campeonato Brasileiro – Corumbá - MS 
 
 
Canoagem Descida 
 
Os eventos nacionais previstos até o final do ano foram CANCELADOS. 
 
Caiaque Polo 
 
- 21 e 22 de novembro** - Campeonato Brasileiro – Brotas – SP 
 
A data será confirmada após a liberação dos comitês de pandemia local e estadual, 

seguindo todas as normas de segurança da OMS. 
 
Dragon Boat 
 
Os eventos nacionais e internacionais previstos até o final do ano foram 

CANCELADOS. 
 

Canoagem onda 
 
Os eventos nacionais previstos até o final do ano foram CANCELADOS. 

 
Para verificar a situação dos eventos, acessar aqui.  
 
EVENTOS ESTADUAIS E TREINAMENTOS 
 
A Confederação Brasileira de Canoagem recomenda a todas as Federações 

Estaduais rever o calendário estadual durante o ano, também recomendamos aos Clubes e atletas 
que verifiquem as orientações dos órgãos sanitários locais (estado e município) autorizando ou 
não os treinamentos e competições locais, sempre prevalecendo o zelo pela saúde. 

 
A Confederação Brasileira de Canoagem lançou em 05 de junho o protocolo de 

retorno as atividades, publicados no site da CBCa, para acessar clique aqui. 
 
EVENTOS INTERNACIONAIS 
 
A CBCa irá estudar os casos de possíveis convocações e participação em eventos 

internacionais mediante atualizações do calendário internacional e objetivos das equipes 
nacionais, sempre privando pela segurança e saúde de nossas equipes. 



 

 
 
 
ESCRITÓRIO CBCA 
 
Manutenção do trabalho parcial de home office de seus colaboradores por tempo 

indeterminado. 
 
 
RENOVAÇÕES DE CADASTRO 2021 
 
A Confederação Brasileira de Canoagem, em virtude do ano atípico de 2020, irá 

estabelecer regras e descontos para atletas e clubes que realizaram o pagamento de anuidade 
junto a CBCa, porém não participaram de eventos. Estas informações serão definidas e 
repassadas no último trimestre de 2020. 

 
Novas decisões e informações poderão ocorrer mediante atualização das 

autoridades sanitárias.  
  
Atenciosamente, 
 

João Tomasini Schwertner 
Presidente 


