
 

Circular CBCa 045/2021 
Curitiba, 5 de agosto de 2021 

 
 
Aos Filiados 
 
 
Assunto: Convocação Campeonato Mundial de Paracanoagem. 
 
 

A Confederação Brasileira de Canoagem – CBCa vem, por meio desta, convocar os 
atletas listados a seguir para participarem do Campeonato Mundial de Paracanoagem 2021, a ser 
realizado em Copenhague – Dinamarca, entre os dia 15 e 18 de setembro de 2021. O critério de 
convocação se deu com base no Plano de Trabalho da Paracanoagem 2021 e 2020. 
 

 
* Atletas convocados pelo resultado obtido na Seletiva realizada no dia 17 de julho de 2021, em 
Brazlandia/DF. Para estes atletas haverá uma circular específica com informações a respeito de 
sua convocação. 
 

NNOME FUNÇÃO 

Akos Angyal Técnico 

Cleverson Silva dos Santos Técnico 

Thiago Pupo Fonseca Chefe de Equipe 

 
Ao aceitar a convocação o atleta e membros da comissão estarão de acordo com 

os termos de compromisso dos atletas, com o regulamento das seleções nacionais e código de 
ética da CBCa. 

 
Solicitamos a confirmação de participação para o e-mail 

leonardo.maiola@canoagem.org.br até o dia 20 de agosto de 2021. 

NOME  ASSOCIAÇÃO CLASSE 

Adriana Gomes de Azevedo  CRCuritiba KL1 

Caio Ribeiro de Carvalho Clube de Regatas do Flamengo KL3 – VL3 

*Carlos Glenndel Moreira Rioa Va’a VL1 

Debora Raiza Ribeiro Benevides  AFPMSBC VL2 

Fernando Rufino de Paulo CCA KL2 – VL2 

Giovane Vieira de Paula Iate Clube de Londrina KL3 – VL3 

Luis Carlos Cardoso da Silva  AFPMSBC KL1 - VL2 

Mari Christina Santilli  CRCuritiba KL3 

*Roberto Giovani Pellin CCA VL1 

mailto:leonardo.maiola@canoagem.org.br


 

 
Determina-se a data de embarque o dia 12 de setembro de 2021 e retorno dia 19 

de setembro de 2021. Estas datas ainda estão sujeitas a alterações em virtude de viabilidades 
operacionais de voos ocasionadas pela Pandemia do COVID-19. 

 
Por derradeiro e a quem interessar possa, com fulcro no art. 84, da Lei 9.615/98, 

será considerado como efetivo serviço, para todos os efeitos legais, o período em que o servidor 
público estiver convocado para integrar representação nacional em competição desportiva no 
País ou no exterior. 

 
Atenciosamente, 
 
 
 

Jonatan Pimentel Maia de Oliveira 
Presidente da CBCa 


