Circular CBCa 046/2021
Curitiba, 5 de agosto de 2021

Aos Filiados

Assunto: Complementação – Convocação do 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.
NOME
Carlos Glenndel Moreira
Roberto Giovani Pellin

ASSOCIAÇÃO
Rioa Va’a
CCA

CLASSE
VL1
VL1

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.
Como é de conhecimento e publicado em seu Plano de Trabalho 2021, a CBCa não
consegue apoiar os atletas em competições que não fazem parte do quadro de Provas
Paralímpicas, as quais se enquadram os atletas desta circular.
Assim, o atleta que aceitar a convocação estará ciente dos custos que terá em
participar da competição, sendo que todas as ações deverão ser respeitadas em acordo com as
orientações da Confederação Brasileira de Canoagem, bem como a organização do evento. Para
tanto, ao aceitar, o atleta seguirá os padrões e forma de concentração realizada pelo restante da
equipe, necessitando inclusive se manter no mesmo local e seguir as mesmas regras estipuladas
para os demais.
Assim, para este evento, a Confederação Brasileira de Canoagem, está definindo
que a equipe ficará em Hotéis da Categoria 2, estipulado no Boletim do evento, que pode ser
acessado aqui.
Desta forma, o cálculo previsto para a participação será:
INSCRIÇÃO NO EVENTO (Inclui café da manhã, almoço, jantar, transporte terrestre)

Hospedagem Single – 225 euros/dia
Dias – 13 de setembro a 19 de setembro
Cotação do euro prevista* – R$ 6,70
Memória de Calculo – 225 euros x 6,70 x 6 dias = R$ 9.045,00 + Encargos R$
2.984,85 = R$ 13.369,85 (treze mil trezentos e sessenta e nove reais e oitenta centavos).
LOCAÇÃO DE BARCO
Locação Canoa V1 Nelo – 200 euros
Cotação do euro prevista* – R$ 6,70
Memória de Calculo – 200 euros x 6,70 = R$ 1.340,00 + Encargos R$ 402,00 = R$
1.742,00 (mil setecentos e quarenta e dois).
Valor total de R$ 13.771,85 (treze mil setecentos e setenta e um reais e oitenta e
cinco centavos).
* A estimativa a respeito da cotação sempre fica superior, sendo que a CBCa irá
repassar todos os comprovantes e se o valor ficar inferior ao descrito acima irá realizar a
recomposição do valor.
Fica a critério do atleta a indicação de um treinador, reforçando que este também
será de custo do próprio atleta, com base nos cálculos acima.
Também será responsabilidade do atleta a aquisição da passagem aérea e todos
os exames e protocolos sanitários (prévio e durante o evento) estipulados pela organização local.
Solicitamos a confirmação de participação até o dia 09 de agosto de 2021, ao email leonardo.maiola@canoagem.org.br, sendo que o prazo para o pagamento destes valores
será até o dia 20 de agosto de 2021.
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.
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

