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Introdução 

Saudações é com muita satisfação que viemos por meio dessa carta convidar 

todas as federações praticante da modalidade e filiada a Copac para participar 

do Pan Americano Caiaque Polo 2019 Brasil a ser realizado na cidade de 

São Miguel Arcanjo. 

                     

1. Informações Gerais  

 

1.1 Datas Oficiais  

A CBCa – Confederação Brasileira de Canoagem, Comitê de Caiaque Polo e a 

Organização do Pan Americano Caiaque Polo 2019 Brasil, confirma as datas 

oficiais da competição. 

A competição será nos dias 21, 22, 23 e 24 de Novembro de 2019 e 

solicitamos a confirmação das seleções até o prazo final de 20 de setembro 

de 2019 para que o país sede e os organizadores possam seguir seu 

planejamento e atender todos os atletas da melhor forma possível. 

  

2. Aeroporto e Estradas para a Cidade 

A cidade de São Miguel Arcanjo está localizada no Sudoeste do Estado de São 

Paulo, há 180 km de São Paulo (Capital do Estado). 

Segue abaixo os Aeroportos mais próximos e cidades. 

 São Paulo / São Miguel Arcanjo – 180 km 

 Campinas / São Miguel Arcanjo – 168 km 

 

2.1 AEROPORTOS Internacional  

 Guarulhos São Paulo-SP (GRU) / São Miguel Arcanjo – 203 km 

 Viracopos Campinas-SP (VCP) / São Miguel Arcanjo – 156 km 
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3. Hospedagem  

 Pousada Villa da Matta 

 Pousada Passaredo 

 Pousada Ponto Chic  

 Pousada Marchesin  

 Hotel Skina 

 Pousada Sta. Maria  

 

 

As pousadas serão reservadas por ordem de confirmação e assim por diante. 

Lembrando que algumas são no centro da cidade e outras mais afastadas.   

 

Pousada Villa da Mata 
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Pousada Passaredo 

         

 

Pousada Ponto Chic 

0            

 

Pousada Marchesin 
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Hotel Skina 

   

 

Pousada Sta. Maria 
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4. Cronograma do Evento 

As competições do Pan-Americano irão ocorrer nos dias 22 a 24 de novembro de 

2019 e podendo haver uma competição paralela, como uma Copa Libertadores de 

Clubes, mas nada definido ainda. Foi um convite e sugestão da delegação 

Argentina que possui outros times que tem o interesse em estar num grande 

evento. O Comitê Organizador do evento esta analisando a possibilidade, porém 

precisa de times para que a Copa Libertadores de Clubes possa acontecer. 

Então deixamos e fazemos o convite para os países que tiverem o desejo de trazer 

um ou mais times de clubes para competir por favor entrar em contato com a 

organização, pelo e-mail guilhermecmg@yahoo.com.br  

21 de Novembro (Quinta-feira): 

Chegada em São Paulo/aeroporto e São Miguel Arcanjo. 

Recepção das delegações/Atletas, Apresentação do local da competição, Retirada 

dos Kits, Registros das Equipes, Verificação dos Equipamentos, Reunião Chefe de 

Equipes e Cerimonia de Abertura às 20hs local. 

 
22 de Novembro (Sexta-feira): 

Inicio da Competição. 

23 de Novembro (Sábado) 

Competição, Semifinais.  

24 de Novembro (Domingo): 

Finais, Premiações e Festa de Encerramento. 

Cronograma sujeito a alteração. 

Em breve o cronograma completo com datas, horários e competição. 

 

 

 

 

mailto:guilhermecmg@yahoo.com.br
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5. Alimentação 

As refeições serão servidas por um buffet, empresa especializada em casamentos, 

formaturas, aniversários e festa em geral, a ARCANJOS BUFFET. 

Somente irão participar desse serviço apenas os atletas que aderirem o pacote de 

U$ 420. 

 Almoço 

 Jantar 

 Café da manhã 

 

5.1Área VIP  

Nos dias de competição haverá um freezer com bebidas e lanche para as 

delegações/atletas se hidratarem e lanchar. Somente terão acesso 

delegações/atletas inscritos na competição e que aderirem o pacote de U$ 420. 

 Gatorade 

 Refrigerante 

 Agua  

 Lanche Natural  

 Sorvete Mexicano 

 Frutas 

 

6. Saúde  

5.1 No Local 

São Miguel Arcanjo possui um dos hospitais mais moderno do estado de São Paulo, 

o BENEFICÊNCIA NIPO-BRASILEIRA DE SÃO PAULO. Em parceira com a 

Secretaria Municipal de Saúde que atenderá o Pan Americano Caiaque Polo 2019 

Brasil nos dias de competição, na qual a secretaria oferecerá uma Ambulância e 

enfermeiros para atendimento no local. 
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Haverá serviços de atendimento aos atletas durante toda a competição pela FSP – 

Faculdade Sudoeste Paulista da unidade de Itapetininga-SP. 

 Unidade Hospitalar – Nipo-Brasileira 

 Fisioterapeutas – FSP – Faculdade Sudoeste Paulista  

 Biomédicos – FSP – Faculdade Sudoeste Paulista 

 Ambulância – SMS- Secretaria Municipal de Saúde 

 Enfermeiros – SMS – Secretaria Municipal de Saúde 
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7. Taxa de Participação 

A taxa de participação esta definida em U$ 420 por pessoa, Atleta/Técnico/Staff, 

onde poderá desfrutar de todas as atrações, infraestrutura disponibilizada durante 

todo o evento e também estão incluso Hospedagens, Transportes, Alimentação, etc. 

7.1 Serviços prestados  

 Hospedagem em Pousadas com 4 Diárias; (check in: 21/11 e Check out: 

25/11 até meio dia) 

 Transporte – São Paulo (Aeroporto) / São Miguel Arcanjo/São Paulo (Aeroporto); 

(assim que for definido o número de seleções e atletas, iremos dizer à data 

que iremos busca lós no aeroporto de GUARULHOS-SP. Lembrando que 

será realizado uma única viagem de chegada e uma única de retorno).  

 Alimentação com 4 Diárias Almoço e Jantar (21,22,23 e 24/Novembro); 

 Credenciamento da Competição; 

 Kit Atleta – Crachá Oficial/Camiseta Oficial/Adesivo Oficial e Certificado 

Oficial; 

 Acesso uso comum e Área VIP; (exclusivo para atletas que aderirem o 

pacote de U$420). 

 Área VIP - Água/Refrigerante/Gatorade/Lanche Natural/Sorvete Mexicano; 

 Área Entretenimento (Tênis de Mesa); 

 Fisioterapeutas/Biomédicos/Enfermeiros;  

 Empréstimos de Caiaques; (precisam ser solicitadas para o Comitê de 

Organização quais equipes que irão precisar de Barcos) 

 Taxa de Arbitragem; (inclusa nos U$ 420) 

 Abertura Oficial – Banda Marcial/Projeto Guri/Autoridades; 

 Encerramento – Premiações;  

 Festa de Encerramento – Banda ao Vivo. 

 

 

7.2 Pagamento da Competição 

Data limite para o pagamento é até o dia 23 de setembro. 

Dados para pagamento: 

Nome: Guilherme Caetano Monteiro Galvão 
Banco: BRADESCO 
Agência: 0560-6 
Conta Poupança: 1014513-9 
CPF. 184.118.348-24 
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8. Fotos para Credenciamento 

 

Foto digital  

Você deve fornecer uma fotografia digital de si mesmo atendendo às seguintes 

especificações.  

 

A fotografia deve:  

 Ser tirada com um fundo branco ou de cor clara, sem sombras;  

 Mostrar características recentes do indivíduo (de preferência, tirada nos 

últimos seis meses);  

 Ser colorida e sem filtros;  

 Ser salva no formato jpeg (jpg);  

 Ter um tamanho de arquivo de 50–300kB (kilobyte);  

 Ter uma orientação de retrato;  

 Ter dimensões na razão 4x5.  

 

Você deve:  

 Ser a única pessoa na fotografia;  

 Olhar para frente e diretamente para a câmera;  

 Ter expressão facial neutra e boca fechada (por exemplo, não sorrindo ou 

franzindo a testa);  

 Olhos abertos, visíveis e livres de reflexo ou brilho de óculos;  

 Estar em foco  

 

Você não deve:  

 Ter os olhos ou rosto cobertos (ex. cabelo ou lentes de contato coloridas);  

 Usar chapéu/Boné ou cobrir a cabeça, a não ser por razões médicas ou de 

cunho religioso;  

 Tirar a própria fotografia (“selfie”).  
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Alguns exemplos de fotografias que seriam Aprovadas e Rejeitadas podem ser 

encontrados no quadro abaixo.  

 

 

Exemplos de fotografias: 
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9. Caiaques para Empréstimos 

A organização ira oferecer 2 jogos (16 Caiaques) de Caiaques para empréstimos 

durante a competição SEM CUSTO, para os atletas que aderirem o pacote de U$ 

420.  

Os Caiaques são novos e sua fabricação é de fibra de vibro a vácuo, com biqueiras 

integradas, finca pés, banco móvel e regulagem.  

 

10. Arbitragem  

Não sera cobrada à taxa de arbitragem, ela esta inclusa nos U$ 420. 

As delegações deverão indicar os árbitros atletas mais experientes para a 

competição. 

 

11. Clínica Internacional de Caiaque Polo 

No Pan-Americano de Caiaque Polo 2019 Brasil, a organização irá realizar uma 

Clinica Internacional de Caiaque Polo. 

A Clinica sera ministrada e coordenada pelo Maurício Bucci da Argentina e os países 

presentes nessa clinica são: 

 Colômbia 

 Chile 

 Uruguai  

 Paraguai 

Sabendo que para a evolução da modalidade precisamos desenvolver outros países 

e assim num futuro breve termos uma maior competitividade e alcançar outros 

patamares. 
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12. Curso de Arbitragem Internacional (FIC)  

A organização esta vendo e alinhando uma possibilidade de um Curso de 

Arbitragem com um Árbitro certificado pela FIC. 

Nome e taxa a definir. (em breve no próximo boletim) 

 

13. Cerimonia de Abertura 

A cerimonia de abertura será no dia 21 de novembro às 20hs local e seguirá os 

protocolos oficiais pelo mestre de cerimonia. 

 Desfile das delegações nacionais 

 Saudações as Autoridades  

 Composição da mesa 

 Hinos dos Países  

 Vídeo de Apresentação da Cidade 

 Boas Vindas (Organização/Comitê/Estado/Prefeitura) 

 Apresentação Banda Marcial e Projeto Guri. 

 

14. Cerimonia de Encerramento  

A cerimonia de encerramento sera no dia 24 de novembro às 19hs local e seguindo 

os protocolos oficiais pelo mestre de cerimonia. 

 Premiações (Artilheiro/Destaque da Competição – Masculino e Feminino) 

 Entregas Medalhas e Troféus  

 Fotos Oficiais 

 Banda ao vivo (Festa de encerramento) 
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15. Contatos 

Guilherme Galvão 

Diretor Geral  

Pan-Americano Caiaque Polo 2019 Brasil 

Diretor 

Comitê de Caiaque Polo 

Diretor Executivo 

Seleção Brasileira de Canoagem Caiaque Polo 

 

Contatos: 

guilhermecmg@yahoo.com.br 

Mobile: + 55 (15) 99794-4309  

Preferencia para conversas: e-mail (Português, Espanhol e Inglês) 

 

  

 

Leonardo Nascimento 

Diretor Operação 

Pan American Canoe Polo Championships 2019 

 

Participações em Eventos: 

BRICS Diplomatic Cup – India 2015 – Organizing Committee 

Olympic Games – Rio 2016 - Internship 

Campeonato Brasileiro Caiaque Polo – São Miguel Arcanjo 2018 

Football For Friendship – Gazprom – Russia 2018 

FIFA World Cup 2018 – Russia 

Young Olympic Games 2018 – Buenos Aires 2018 - Volunteer 

Copa do Brasil Caiaque Polo – São Miguel Arcanjo 2019  

 

Contatos: 

nascimento.leo20@gmail.com  

Mobile: +55 (15) 99685-0026 

Preferencia para conversas: e-mail (Português e Inglês) 

 

 

 

Obs.: todos os e-mails deverão ir com cópia tanto para 

guilhermecmg@yahoo.com.br como para nascimento.leo20@gmail.com 

mailto:guilhermecmg@yahoo.com.br
mailto:nascimento.leo20@gmail.com
mailto:guilhermecmg@yahoo.com.br
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