
 

Circular CBCa 012/2021 
Curitiba, 12 de fevereiro de 2021 

 
 
Aos Filiados 
 
 
Assunto: Suspensão de Obrigatoriedade do Curso ALPHA para regularidade 2021 
 

A Confederação Brasileira de Canoagem – CBCa, através do seu presidente abaixo 
assinado, vem por meio desta, informar que em acordo com a Circular 003/2021, onde a CBCa 
tornou obrigatório a realização de cursos como prevenção a assédios e o Programa de 
Aprendizagem para Atletas sobre saúde Antidopagem (ALPHA), para filiação e renovação de 
atletas junto a entidade. 

 
A CBCa sempre irá privar pelo comprometimento e responsabilidade de no 

desenvolvimento integral no esporte, porém, até o presente momento a entidade teve 
dificuldades de dar continuidade ao programa Alpha a seus atletas, uma vez que o curso está 
sendo disponibilizado apenas nas línguas espanhol, inglês e francês. 

 
Neste sentido, e não se privando de futuras ações que corroborem com o jogo 

limpo, a CBCa, por meio de seu Conselho de Administração, decidiu que, para a renovação e 
filiação de atletas junto a entidade, está suspensa temporária a obrigatoriedade da apresentação 
do certificado do Curso ALPHA  

 
O curso de Prevenção a Assédio, bem como todos os outros itens descritos na 

Circular 003/2021, permanecem obrigatórios. 
 
A CBCa, ao mesmo tempo que retira esta obrigatoriedade, salienta a importância 

da capacitação e a busca pelo conhecimento em relação a todos os processos do #jogolimpo, 
bem como ações que corroborem para a Educação Antidopagem, assim como a ação realizada 
no dia 23 de setembro de 2020, onde foi realizado um webinar sobre o tema. Neste sentido, 
reforçamos a todos os atletas que possam realizar o curso ALPHA, mesmo sem ter a 
obrigatoriedade, que realizem o curso para aprimorar seus conhecimentos sobre o tema 

 
Demais informações a cerca deste tema a federação, clube, atleta, treinadores, 

podem encontrar no site da CBCa, clicando aqui. Ou ainda acessando o site da ABCD, clicando 
aqui.   

 
 

Darci Oberdam de Souza 
Vice-presidente 

 


