Circular 009/2010
Curitiba, 09 de fevereiro de 2010.
As federações filiadas
Assunto: Informativo Novo Site CBCa
Prezados Presidentes,
A Confederação Brasileira de Canoagem, neste ato representada pelo Presidente abaixo
assinado, vem, respeitosamente, INFORMAR que o web site da CBCa, foi reformulado para melhor
apresentação das informações e hospedagem do histórico da canoagem. O novo site oferecerá mais recursos
como fotos, vídeos, resultados online, além de melhor organização e relacionamento entre as informações.
No próximo mês serão lançados os sites das federações, onde estas poderão através do sistema extranet
publicar seu calendário, história, galeria de fotos e notícias. Aproveitamos para solicitar que as federações
organizem desde já materiais para publicação nas suas respectivas páginas.
Para que sua federação tenha acesso a está página e possa atualizá-la, a mesma deverá estar
com seu cadastro em dia, de acordo com o estatuto Capítulo IV – Parágrafo Único, os documentos
necessários para regularização são:
Ata de fundação registrada em cartório;
Ata de eleição da Diretoria registrada em cartório, juntamente com fotocópia do RG e CPF do
atual presidente;
Relação de ligas, clubes e associações filiadas à federação, com indicação de endereço,
telefone, CNPJ e suas sedes e respectivas instalações;
Relação dos nomes dos diretores da federação, com indicação de profissão, idade, cargo e
endereço residencial;
Documentos dos clubes fundadores - estatuto, ata de eleição da diretoria atual;
Cópia dos desenhos da bandeira e flâmula da federação;
Layout do uniforme oficial.
Para renovar o cadastro acesse: www.cbca.org.br, em seguida clique no menu Cadastro,
localizado na parte superior do site, após isso clique em Federações. Leia o termo que será apresentado com
atenção e entre com seu CNPJ onde é solicitado, após o preenchimento do formulário será apresentado o
termo de filiação que deverá ser impresso e enviado para CBCa juntamente com os documentos citados
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acima. Já com os, documentos a CBCa efetuará a liberação de da senha de acesso a extranet. De posse da
senha a federação poderá liberar o cadastro de suas associações e respectivos atletas.
Lembramos que segundo determinações do Ministério do Esporte e Comitê Olímpico
Brasileiro, nenhum atleta pode participar de competições nacionais e internacionais sem a devida
regularização de cadastro, além disso, a CBCa fica impedida de emitir declarações para o Programa Bolsa
Atleta para atletas com cadastro irregular.

Atenciosamente,

João Tomasini Schwertner
Presidente da CBCa
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