DESCRIÇÃO DO PROJETO

I. CADASTRO DO PROPONENTE 02PR004002007
Proponente: Federação Paranaense de Canoagem
CNPJ: 02.342.167/0001-66
E-mail: fepacan@hotmail.com
Endereço: Rua Pedro Basso, 700 - Jardim Pólo Centro
Telefone(DDD): (45)3027-2052
Nome do Titular ou Responsável Legal do Proponente: Valdecir Fernandes da Cruz

II. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Nº Processo: 58701.002013/2014-18
Nº SLIE: 1408189-01
Título: Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu - Ano III
Manifestação Desportiva: Rendimento
Modalidade(s) do projeto:
Canoagem
Canoagem Slalom

Local (is) de execução do projeto:
Canal Itaipu
Av. Tancredo Neves Canal Itaipu Jardim Itaipu - PR
Cep: 85856-970/Fone: (45)3027-2052
Federação Paranaense de Canoagem - FEPACAN
Pedro Basso 700 sala 01 Alto São Francisco - PR
Cep: 85863-756/Fone: (45)3027-2052

III. PERÍODO DE EXECUÇÃO PREVISTO
Duração: 15 meses
Período de realização (em caso de eventos):
IV. BREVE DESCRIÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO
Público Alvo
Crianças - (0 a 12 anos):
Adolescentes - (10 a 18 anos): 11
Adultos - (18 a 59 anos): 13
Idosos - (a partir de 60 anos):
Portadores de necessidades especiais:
Beneficiário Direto: 24
Beneficiário Indireto: 0
Total de Beneficiário(s): 24
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PEDIDO DE AVALIAÇÃO
Solicitamos que o presente AJUSTE DO PLANO DE TRABALHO seja analisado e
aprovado, para efeito dos benefícios de que tratam a Lei nº 11.438/06 e o Decreto nº
6.180/07.
Local/data: ______________, ___/___/___.

________________________
Assinatura do Titular ou Responsável Legal do Proponente
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V. OBJETIVOS - Citar o OBJETO do projeto, com as devidas adequações aos recursos
captados. As alterações não podem modificar o objeto, apenas adequá-lo à nova realidade.
Caso não haja alterações, repetir o objeto, de acordo com o projeto aprovado pela Comissão
Técnica.
Manifestação desportiva e objetivo
Definição do objetivo:
Projeto proposto pela Federação Paranaense de Canoagem – FEPACAN, com o apoio e
supervisão da Confederação Brasileira de Canoagem - CBCa, dando continuidade ao Projeto
Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu - ANO II - Continuidade (Processo
n° 58701.005149/2012-18), atualmente em execução, para a Manutenção da Equipe Permanente
de Canoagem Slalom, formada pelos 24 melhores canoístas das respectivas categorias oficiais
de Canoagem Slalom, na cidade de Foz do Iguaçu - PR, com a viabilização dos treinamentos
permanentes e participações em competições oficiais pelo período inicial de 12 meses, visando
a adequada preparação de canoístas de alto rendimento para a participação e conquista de
medalhas nas Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016.
Devida adequação à manifestação desportiva:
Com sede na cidade de Foz do Iguaçu - PR, tendo como objetivo garantir as manutenções dos
treinamentos permitindo alcançar os melhores resultados e promover a elevação do nível
técnico dos canoístas nacionais. Conforme a finalidade do projeto, que se orienta pela busca do
melhor desempenho e valorização dos resultados obtidos em treinamentos e competições
nacionais e internacionais, concluiu-se pelo enquadramento na manifestação desportiva de
rendimento (não profissional).

VI. METODOLOGIA - De acordo com a nova realidade dos recursos captados,
descrever e detalhar o desenvolvimento, execução e a metodologia aplicada em todas as
atividades do projeto. Apresentar as fases de execução do projeto, constando cronograma de
atividades com períodos de cada ação. Grade horária, constando modalidades, nº de turmas,
quantitativo de beneficiários por turma, frequência semanal, de acordo com turnos e faixas
etárias. Quadro de horário dos profissionais com frequência semanal, detalhando as
atribuições de cada um. Apresentar os respectivos calendários dos eventos a participar ou a
executar, especificando datas e duração dos mesmos. Apresentar o critério de seleção dos
participantes e dos profissionais envolvidos. No caso de apresentação de quadros ou
planilhas explicativas, anexar ao projeto impresso a ser enviado ao Ministério do Esporte.)
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Delimitação e especificação do público-alvo:
O público-alvo deste projeto são canoístas das modalidades Caiaque e Canoa de Canoagem
Slalom, não profissionais, de ambos os gêneros, com idade superior a 12 anos, regularmente
inscritos em uma associação de canoagem filiada a Confederação Brasileira de Canoagem.
Devido a não existência de atletas profissionais na modalidade Canoagem, não haverá
nenhum atleta profissional envolvido como beneficiários do projeto.
A Equipe Permanente será formada pelos 24 canoístas (vinte e quatro) melhores
classificados em suas respectivas modalidades e categorias. Esta equipe será formada com
base em critérios técnicos de classificação (ranking da Confederação Brasileira de
Canoagem), formado na seletiva anual da modalidade e pela avaliação por parte da comissão
técnica responsável. Para participações em eventos internacionais, serão realizadas seletivas
especificas que determinarão os componentes das embarcações oficiais K1, C1 e C2.
Dando continuidade ao trabalho iniciado no ano de 2012 a FEPACAN propõe a manutenção
do Centro de Treinamento de Canoagem Slalom, para atender os atletas de maneira
adequada para que estes tenham todas as condições de desenvolvimento técnico, físico e
desportivo.
Todos esses canoístas são escolhidos de forma criteriosa, respeitando colocação no ranking
nacional e avaliação técnica na seletiva da modalidade, dando prioridade às categorias
abaixo de 18 anos e para seniores que terão condições de participação e conquistas nos
Mundiais Sub 23 e Sênior de 2015 e nos Jogos Olímpicos do Rio 2016.
Por tratar-se de atletas muito jovens (criança e adolescentes), a Proponente mantém contato
regular com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente para que
acompanhe de perto a evolução desportiva e estudantil das mesmas.
Algumas ações específicas cautelares foram tomadas pela Requerente, com o escopo de
assegurar os direitos e deveres dos menores de idade, sendo importante citar:
a) Contratação da Sra. Márcia Helena Vieira, mãe das atletas Omira Maria Estácia Neta e
Ana Sátila Vieira Vargas, na função de Coordenadora de Alojamento, a qual passou a residir
na Pousada com a Equipe, acompanhando e zelando pelos valores morais, éticos e
educacionais das filhas e dos demais atletas menores de idade;
http://canoagem.org.br/equipepermanentedecanoagemslalom/?n0=Equipe%20Operacional%
20-%20RH&n1=&n2=&n3=perfil&id=583
b) Implantação do Auxílio Educação, onde os atletas recebem um auxílio financeiro para
estarem regularmente matriculados e com boas notas escolares;
http://canoagem.org.br/equipepermanentedecanoagemslalom/?n0=Atletas&nid=94&projeto
=1
c) Normatização, através do Regimento Interno da Equipe Permanente de Canoagem
Slalom, elaborado juntamente com a Confederação Brasileira de Canoagem, onde fica claro
os direitos e deveres de todos os atletas pertencentes a Equipe Permanente e a Seleção
Nacional;
http://canoagem.org.br/equipepermanentedecanoagemslalom/?n0=Normas&nid=45&n1=Re
gimento%20Interno&projeto=
d)
Realização
do
TERMO
DE
ASSUNÇÃO
DE
OBRIGAÇÕES
E
RESPONSABILIDADES, firmado entre a ora Requerente, o atleta e seu representante legal;
http://canoagem.org.br/equipepermanentedecanoagemslalom/?n0=Normas&nid=46&n1=Ter
mo%20de%20Compromisso%20e%20Responsabilidade&projeto=
e) Todos os atletas com Seguro de Vida/ médico hospitalar;
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http://canoagem.org.br/equipepermanentedecanoagemslalom/?n0=Avalia%E7%F5es/Relat
%F3rios&nid=103&n1=Relat%F3rios%20Cl%EDnicos&projeto=
f) Todos recebem acompanhamento odontológico, psicológico e nutricional.
http://canoagem.org.br/equipepermanentedecanoagemslalom/?n0=Avalia%E7%F5es/Relat
%F3rios&nid=122&n1=Relat%F3rios%20de%20Fisioterapia&projeto=
g) Todos recebem visitas de seus pais, estando liberada a Pousada a qualquer tempo, além
do regresso dos mesmos em períodos de férias escolares. Os atletas de Foz do Iguaçu são
liberados aos finais de semana para dormirem em suas respectivas casas.
Além de uma excelente infraestrutura de treinamento, a parte recreacional dos atletas não é
esquecida, todos praticam, nos horários de folgas, os hobbies de preferência, como, por
exemplo, jogar futebol, vôlei, basquete, natação, cinemas, shopping center e etc.
Obviamente que dentro das normas de uma Equipe Olímpica desportiva.
Devido à natureza esportiva do projeto visar a canoagem de alto-rendimento, não está
previsto o atendimento a idosos e portadores de deficiência. Entretanto, caso estes queiram
acompanhar as atividades, o acesso destes aos locais das atividades está garantido desde que
respeitada a necessidade da realização de um cadastro permitindo o acesso, tendo em vista
que as atividades serão realizadas no Canal Itaipu, pista de Canoagem Slalom localizada
dentro das dependências da Usina Hidrelétrica Itaipu Binacional.
Deve-se destacar que entre os meses de novembro a fevereiro, época da piracema, o Canal
Itaipu deverá estar fechado para a prática desportiva (orientação do IBAMA). Nesse período,
ou em épocas em que a estiagem impossibilite a destinação de água do Reservatório da
Itaipu para o Canal de Treinamento, prevemos períodos de treinamentos Nacionais em
Tomazina/PR e Três Coroas/RS e Internacionais em Penrith/AUS, conforme previsto no
projeto, ou então realizando as atividades em outro local a ser definido pela comissão
técnica tendo em vista as especificidades dos treinamentos.
Objeto:
O objeto a que se destina este projeto de manutenção do Centro de Treinamento e da Equipe
Permanente de Canoagem Slalom está organizado da seguinte maneira:
Estruturação de alojamento:
•
Aluguel de apartamentos/pousada para a acomodação dos canoístas e da equipe
técnica da Equipe Permanente.
•
Alimentação diária completa com café da manhã, almoço, jantar e 2 lanches para os
integrantes da Equipe Permanente.
Estrutura de apoio e manutenção dos treinamentos contendo itens de suporte aos atletas,
equipe administrativa e multidisciplinar, além da manutenção da própria estrutura do
projeto:
•
Seguro de Vida e Acidente, e Planos de Saúde.
•
Locação de transporte para o deslocamento seguro e adequado de atletas e técnicos.
•
Contratação de Equipe Multidisciplinar.
•
Contratação de Equipe Administrativa.
•
Uniformes.
•
Bolsa-Auxílio.
•
Aquisição de equipamentos esportivos e de apoio de alta qualidade para a Equipe
Permanente de Canoagem Slalom.
•
Participações em competições internacionais da modalidade.
Estes itens acima citados permitirão a adequada preparação e treinamento da equipe, e
possibilitarão a aplicação, identificação e correção de detalhes importantes para a formação
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e preparação de canoístas, em condições de lutar por conquistas internacionais e medalhas
olímpicas para o Brasil.
Grade Horária de Atividades:
Centro de Treinamento:
Segunda a Sexta, em 2 períodos (manhã e tarde)
•
Café da Manhã: 06:30 às 7:30
•
Treinamentos: 08:00 ás 11:30
•
Almoço: 12:00 às 13:30
•
Descanso: 13:30 às 14:00
•
Lanche: 15:45 às 16:15
•
Treinamento: 14:00 às 18:00
•
Jantar: 18:30 às 20:00
•
Lanche (Colação): 22:00 às 22:30
Sábado, em 1 período (manhã)
•
Café da Manhã: 06:30 às 7:30
•
Treinamento: 08:00 ás 11:30
•
Almoço: 12:00 às 13:30
O contrato de trabalho com os profissionais da comissão técnica e departamento
administrativo continuarão respeitando o Regime CLT, com jornada de trabalho de 200
horas mensais, sendo de Segunda a Sexta, das 08:00 as 18:00, e no Sábado das 08:00 as
12:00.
Em face do Proponente exercer a função patronal e manter também trabalhos específicos
para o desenvolvimento da base do esporte, exigir-se-á o cumprimento da jornada integral de
trabalho mesmo após o encerramento das atividades desportivas com a Equipe Permanente,
que deverá durar em torno de 3:30 horas pela manhã e 4 horas no período da tarde, incluindo
treinamentos em água, academia e acompanhamento/atendimento médico, fisioterápico e
psicológico.
*As grades horárias de treinamentos e dos profissionais estão sujeitas a alterações em
virtude de aplicação de planos de treinamentos específicos visando à preparação dos atletas
em vésperas de competições e em respeito aos horários de estudo.
Local de Trabalho:
As atividades serão realizadas no Canal Itaipu, de propriedade da Itaipu Binacional. Por
tratar-se de área de segurança nacional o local é extremamente vigiado, cercado e com
segurança armada 24 horas.
O Canal Itaipu foi concebido no ano de 2006 e já sediou vários eventos nacionais e
internacionais, sendo os mais importantes o Campeonato Mundial de 2007, que serviu como
Seletiva Mundial para os Jogos Olímpicos de Pequim 2008, e o Campeonato Pan-americano
2012, que foi Seletiva Continental para os Jogos Olímpicos de Londres 2012.
Esse Canal é o único Canal Artificial da América Latina, e é considerado hoje pela
Federação Internacional de Canoagem como uma das melhores pistas para a modalidade de
Canoagem Slalom do mundo, tanto é verdade que outras competições importantíssimas já
estão agendadas, como por exemplo:
Agosto de 2014 – Campeonato Mundial de Rafting;
Setembro de 2015 – Campeonato Mundial Sub 23 e Júnior de Canoagem Slalom.
Esclarecemos que todos os equipamentos e materiais adquiridos com recursos oriundos dos
projetos “Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu (58701.001293/201196)” e “Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu - ANO II -
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Continuidade (58701.005149/2012-18)” serão utilizados para as atividades previstas por este
projeto, garantindo assim a continuidade de atendimento aos atletas e também destinando a
mesma aplicação e finalidade dos equipamentos e materiais para os quais estes foram
adquiridos.
Critérios de Seleção:
Os convocados deverão manter-se nos primeiros lugares de suas respectivas categorias nas
Seletivas da Modalidade realizadas pela CBCa, sob pena de perderem a vaga para um novo
atleta melhor ranqueado.
Estar na Equipe Permanente não significa estar na Seleção Nacional. São produtos distintos.
Equipe Permanente deve ser composta pelos melhores atletas, porém, a composição das
Seleções Nacionais será definida através das seletivas nacionais aberta aos melhores do
ranking nacional que podem ou não coincidir com aqueles que estejam concentrados. Além
disso, para cada evento existe um determinado número de atletas. Por exemplo, para as
Copas do Mundo o Brasil tem somente 1 vaga para cada categoria, ou seja, apenas 6 atletas
poderão participar (K1M, K1F, C1M, C1F e C2M).
Os atletas que vencerem as seletivas terão preferência de acordo com a idade e o
Planejamento Estratégico para cada competição. Portanto, os atletas concentrados terão que
manter-se em plena forma e atividade, pois os lugares não serão fixos e estarão disponíveis
apenas para os verdadeiros talentos nacionais.
Estudos:
A Canoagem Slalom é dependente de três fatores importantes: memorização, concentração e
raciocínio lógico. Esses itens são valorizados nas salas de aula e, por esses motivos
principais, todos os atletas deverão estar obrigatoriamente cursando ensino fundamental,
médio ou superior. Não se admitirá atletas sem nenhuma atividade estudantil a não ser que
tenha terminado curso superior.
Exemplos passados demonstram que o investimento nessa área é fundamental para o
crescimento intelectual e do caráter do atleta, portanto as virtudes educacionais farão parte
dos principais valores a serem pregados na Equipe. A Proponente trabalhará fortemente para
que o art. 85, da Lei 9.615/98, seja realmente cumprido na íntegra.
Tendo em vista a experiência adquirida a partir do ano de 2012, por meio da execução do
Projeto Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu (Processo n°
58701.001293/2011-96), em que alguns dos atletas beneficiados enfrentaram dificuldades
para o acompanhamento dos estudos, em vista dos períodos de competições, a partir do
projeto “Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu - ANO II Continuidade (Processo n° 58701.005149/2012-18)” prevemos a contratação de um Auxiliar
Educacional, para acompanhar/orientar/auxiliar os atletas para os estudos. Esta estratégia se
mostrou muito adequada e é de extrema importância sua continuidade para este projeto.
Resultados esperados (objetivos específicos):
Como resultado esperado, busca-se continuar garantindo aos canoístas as condições de
treinamento de canoagem competitiva de alto-rendimento, estimulando a competência
desportiva da modalidade, favorecendo a constituição da Equipe Permanente de Canoagem
Slalom, em condições de disputar e representar o Brasil em competições de elevado nível
técnico, promovendo assim o aprimoramento de nossos canoístas e fortalecendo nossa base
e representatividade na canoagem mundial.
Objetivos:
•
Manutenção do Centro de Treinamento e da Equipe Permanente de Canoagem
Slalom na cidade de Foz do Iguaçu – PR, oferecendo excelente infraestrutura de treinamento
e competição;
•
Participação freqüente em eventos internacionais e conquista de resultados melhores
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aos conquistados em edições anteriores do mesmo campeonato;
•
Ampliação e capacitação do corpo técnico, qualificando-o frente às demandas
internacionais do esporte;
•
Conquista de medalhas no Campeonato Mundial Sub23 e Junior 2015;
•
Conquista de medalhas nas Olimpíadas do Rio de Janeiro 2016;

VII. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS - Adequar as metas de
qualidade à nova realidade dos recursos captados: – quais os resultados e benefícios a
serem alcançados, mensuráveis não numericamente, bem como as metas de quantidade –
mensuráveis numericamente –, ambas com respectivos indicadores – de que forma as metas
serão aferidas – de acordo com os objetivos propostos neste plano de trabalho
ajustado.
Metas Qualitativas:
•
Oferecer equipamentos e estrutura de apoio de alto nível para treinamento,
desenvolvimento e alto-rendimento de Canoagem Slalom;
Pesquisa com atletas e membros da equipe técnica solicitando que classifiquem os
equipamentos e estruturas de apoio como: ruim, regular, bom, muito bom ou excelente.
Pretendemos ter 80% das respostas com bom, muito bom ou excelente.
•
Oferecer melhores condições de trabalho para a equipe administrativa e equipe
técnica do projeto;
Pesquisa com membros da equipe técnica e administrativa solicitando que classifiquem as
condições de trabalho em: ruim, regular, bom, muito bom ou excelente.
Pretendemos ter 80% das respostas com bom, muito bom ou excelente.
•
Promover a elevação do nível técnico da Equipe Permanente de Canoagem Slalom,
fortalecendo-a e consolidando-a no cenário internacional da modalidade;
Comparativo dos resultados internacionais obtidos pelos integrantes da Equipe Permanente
de Canoagem Slalom nos anos de 2014 e 2015. Pretendemos uma elevação de 40% no
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número de canoístas participantes em finais das Copas do Mundo e Campeonato Mundial
Sênior, e um aumento de 30% no Campeonato Mundial Junior/Sub23.
•
Identificar e dar oportunidade aos novos talentos da modalidade, tanto atletas como
Comissão Técnica, preparando a equipe que representará o Brasil em competições
internacionais e Jogos Olímpicos.
Participar de 100% as competições oficiais do Calendário Nacional de Canoagem Slalom
2015 (Copas Brasil e Campeonato Brasileiro). Apresentar os resultados obtidos pelos
integrantes da Equipe Permanente nas Competições.
•
Garantir condições de acesso a saúde e educação para todos os integrantes da
Equipe Permanente de Canoagem Slalom.
Ter 100% dos canoístas da Equipe Permanente estudando regularmente (escola ou
universidade), ou com ensino superior concluído, assim como garantidos por cobertura de
plano de saúde.

Metas Quantitativas:
•
Formação e preparação da Equipe Permanente de Canoagem Slalom formada pelos
24 melhores canoístas, de acordo com critérios técnicos de classificação;
•
Conquistar 3 medalhas no Campeonato Mundial Junior e Sub 23 de 2015
•
Conquistar 1 medalha no Campeonato Mundial Sênior 2015
•
Conquistar 2 medalhas nos Jogos Olímpicos do Rio 2016
Meios de Verificação:
Tendo como objetivo manter a manutenção do CT de Canoagem Slalom, apresentamos
abaixo os Indicadores de Resultado e os Meios de Verificação estabelecidos para a
identificação do cumprimento as metas e objetivos proposto neste projeto.
Indicadores de Resultado:
- Programação e execução de atividades diárias (treinamentos, avaliações, entre outros) em
2 períodos, 5 dias por semana.
- Condições de trabalho excelentes (estrutura, equipamentos e materiais esportivos e de
apoio) para atletas, equipes técnicas e administrativas.
- Resultados superiores aos conquistados anteriormente nas provas em que houve
participações nas competições internacionais do calendário oficial que os atletas venham a
participar.
- Análise fisiológica periódica dos atletas da Equipe Permanente.
Meios de Verificação:
- Fotos das dependências, materiais, equipamentos, recursos humanos, atividades e
eventos/competições.
- Visitas do órgão, da CBCa e dos Patrocinadores.
- Relatórios descritivos de atividades.
- Relatórios descritivos de participações internacionais
- Notas fiscais e comprovantes de pagamento.
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VIII. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES: Deverá ser mantida a mesma numeração de ações
e itens, conforme plano de trabalho aprovado pela Comissão Técnica. Os itens que
sofrerem modificações ou que forem excluídos, devido a parcialidade de captação, deverão
ser descritos explicando como serão desenvolvidos. Itens excluídos deverão constar,
neste anexo como “excluídos” e na planilha orçamentária deverão continuar
constando, porém com o valor R$ 0,0 “zero”.
•
Recursos Humanos - Atividade Fim
A Comissão Técnica da Equipe Permanente de Canoagem Slalom é formada por
profissionais remunerados, preferencialmente com carteira de trabalho assinada (CLT), ou
através de serviços terceirizados (PJ). A intenção da proponente é manter a mesma equipe
técnica do projeto Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu - ANO II Continuidade (Processo n° 58701.005149/2012-18)
Tendo em vista o reajuste sindical aplicado anualmente sobre os salários dos profissionais
contratados, está sendo previsto o acréscimo de 0,67% ao mês referente a média de 8% do
aumento sindical da categoria divididos por 12 meses de execução prevista para o projeto.
A duração de 13 meses refere-se a previsão do 13° salário.
A estruturação de recursos humanos do projeto está dividida em quatro áreas, sendo todas
elas coordenadas por um Gerente Geral do Projeto. São elas:
Área Técnica
Área de Produção de equipamentos, local de treinamento, academia, deslocamentos, de
hospedagem e alimentação.
Área de suporte aos atletas, com prestadores de serviços por PJ como nutricionista,
psicólogo e médico.
Área Administrativa, das atividades meio.
Cada uma dessas áreas conta com profissionais especializados para o bom desenvolvimento
das atividades nelas contidas
Os cargos e funções dos profissionais previstos neste projeto estão descritos abaixo:
•
Salário - Auxiliar de Manutenção – (CLT)
Profissional responsável pela manutenção e reforma das embarcações e equipamentos
esportivos que venham a se danificar durante as seções de treinamentos. Como a
Canoagem Slalom consiste em descer corredeiras no menor tempo possível, cometendo o
menor número de faltas no percurso estabelecido, as avarias nos equipamentos e
embarcações são frequentes, pois estas se chocam com pedras e galhos no fundo das
corredeiras.
Este profissional também será encarregado por montar e alterar o percurso de descida de
acordo com as solicitações do técnico. A montagem do percurso consiste em suspender
balizas (portas) com cabos de aço sobre determinados pontos da corredeira, por onde
deverão passar os canoístas. Estas balizas são alteradas de posição para a criação de novos
percursos, dependendo do nível de dificuldade que se pretende para o treinamento.
A remuneração prevista para estes profissionais está de acordo com valores adotados no
projeto “Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu - ANO II Continuidade (Processo n° 58701.005149/2012-18)”, atualmente em execução e condizente
com os padrões salariais da função observados no mercado, segundo pesquisa de cargos e
salários realizada pelo Instituto de Pesquisas, acrescido de 0,67% ao mês de aumento
sindical da categoria.
A duração de 13 meses refere-se a previsão do 13° salário.
O contrato com este profissional será firmado e respeitará todas as normas da CLT, com
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jornada de trabalho de 220 horas mensais (Segunda a Sexta: das 08:00 as 18:00 - Sábado:
das 08:00 as 12:00).
•
Coordenador do Departamento Científico de Canoagem - Fisiologista - (CLT)
Atua realizando testes, exames e análises fisiológicas de todos os canoístas pertencentes a
Equipe Permanente de Canoagem Slalom.
É de estrema importância, para o desempenho da função a vivência e experiência teórica e
prática referentes à prática da canoagem, devido a isto o atual Coordenador do
Departamento Científico. Atualmente tal função vem sendo desempenhada pelo
Fisiologista Gustavo Chaves Brandão, especializado em fisiologia esportiva e com
experiência em esporte de alto-rendimento.
Em anexo encontra-se o currículo deste profissional.
Segue abaixo a descrição do cargo e suas especificações:
- Descrição Sumária:
Deverá desenvolver atividades de pesquisa em ciências biológicas, elaborar projetos,
coordenar equipes, coletar, tratar e analisar material biológico, dados e informações, gerar
conhecimentos, métodos e técnicas e divulgar resultados de pesquisa. Prestarão serviços de
assessoria e consultoria técnica e científica, como também podem dar aulas, planejar cursos
e eventos científicos.
- Formação e experiência:
As ocupações requerem do profissional o curso superior completo, bem como cursos de
pós-graduação e especialização na área das ciências biológicas e afins.
- Condições gerais de exercício:
Trabalhará instituições de pesquisas privadas e em universidades, nas áreas de saúde
humana, em pesquisas e desenvolvimento científico. O trabalho é desenvolvido, na maioria
das vezes na supervisão de uma equipe multidisciplinar. Essas equipes são da própria
instituição (intra-institucionais) ou, dependendo do projeto, podem ser formadas por
participantes vinculados a mais de uma instituição (interinstitucionais). O vínculo de
trabalho mais frequente é o de assalariado com carteira assinada. Trabalham em horários
regulares e podem estar expostos aos efeitos de materiais tóxicos, radiação e risco
biológico.
- Notas:
No mercado de trabalho é comum ocorrerem casos de profissionais que exercem,
concomitantemente, as funções de pesquisador e professor universitário. Para a codificação
desses casos considerarem as atividades principais
A remuneração prevista para estes profissionais está de acordo com valores adotados na
Portaria n° 02/2013 do Comitê Olímpico Brasileiro, a qual dispõe sobre a remuneração de
profissionais atuantes no esporte de alto rendimento e estabelece categorias e respectivos
valores para apoio financeiro aos atletas de esportes e disciplinas olímpicas utilizando os
recursos de que tratam o art. 9º e o inciso VI do caput do art. 56 da Lei nº 9.615/98,
acrescido de 0,67% ao mês de aumento sindical da categoria.
A duração de 13 meses refere-se a previsão do 13° salário.
O contrato com estes profissionais será firmado e respeitará todas as normas da CLT.
Jornada de trabalho de 220 horas mensais (Segunda a Sexta: das 08:00 as 18:00 - Sábado:
das 08:00 as 12:00).
•

Fisioterapeuta (Pessoa Jurídica)
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Contratação de fisioterapeuta, com ênfase em fisioterapia esportiva, tendo em vista o
acompanhamento e atendimento adequado aos atletas da Equipe Permanente de Canoagem
Slalom.
O profissional aplicará técnicas fisioterápicas para prevenção, readaptação e recuperação
dos atletas da modalidade de canoagem. Atenderá e avaliará as condições funcionais dos
atletas utilizando protocolos e procedimentos específicos da fisioterapia e suas
especialidades. Exercerá atividades técnica através da realização de trabalhos específicos
na fisioterapia, e comporá a delegação da Seleção Brasileira de Canoagem Slalom em
competições internacionais.
Estes serviços serão prestados por profissional capacitado e legalmente autorizado, com
curso superior na área de fisioterapia, com registro no conselho profissional pertinente.
O profissional do departamento fisioterápico exercerá suas funções em setores das áreas de
saúde, na prestação de serviços terceirizados. Atuará em ambientes fechados ou abertos, em
horários diurnos e/ou noturnos, podendo permanecer em posições desconfortáveis por
longos períodos ou ser expostos a elementos biopatogênicos.
A remuneração prevista para estes profissionais está de acordo com valores adotados na
Portaria n° 02/2013 do Comitê Olímpico Brasileiro, a qual dispõe sobre a remuneração de
profissionais atuantes no esporte de alto rendimento e estabelece categorias e respectivos
valores para apoio financeiro aos atletas de esportes e disciplinas olímpicas utilizando os
recursos de que tratam o art. 9º e o inciso VI do caput do art. 56 da Lei nº 9.615/98,
acrescido de 0,67% ao mês de aumento sindical da categoria.
A duração de 13 meses refere-se a previsão do 13° salário.
O contrato com estes profissionais será firmado e respeitará todas as normas da CLT.
Jornada de trabalho de 220 horas mensais (Segunda a Sexta: das 08:00 as 18:00 - Sábado:
das 08:00 as 12:00)..
Poderão ocorrer alterações na carga horária apresentada, caso sejam necessárias
adequações aos horários disponíveis dos profissionais e/ou para atendimentos, consultas,
exames ou outras necessidades específicas.
•
Superintendente Técnico - Gerente de Esporte I (CLT)
Para a supervisão e coordenação técnica do Centro de Treinamento de Canoagem Slalom, é
prevista a manutenção do Superintendente Técnico de Canoagem Slalom, supervisionando
e gerenciando todos os aspectos técnicos do CT, desde a disponibilidade e adequação de
equipamentos e materiais, elaboração e modificação das pistas de canoagem, formação e
seleção das equipes e o planejamento anual da modalidade, incluindo períodos de
treinamento, competições e estágios preparatórios.
É de estrema importância, para o desempenho da função de Superintendente Técnico de
Canoagem Slalom, a vivência e experiência teórica e prática da modalidade, além de
conhecimentos específicos, desta forma pretendemos manter o profissional que já vem
desempenhando esta função no atual projeto.
Argos Gonçalves Dias Rodrigues, advogado, foi presidente da Federação Paranaense de
Canoagem entre os anos de 1998 a 2001, Vice-Presidente da Confederação Brasileira de
Canoagem nos anos de 2000 a 2004, e é responsável pela Superintendência Técnica desde
2002. Chefiou a delegação brasileira de canoagem em inúmeras competições nacionais e
internacionais, incluindo os Jogos Panamericanos de 2003 e 2007, e supervisionou a
organização de outros tantos eventos nacionais e internacionais de canoagem no Brasil.
Profissional formado em direito (OAB/PR 18.131) preenche todos os requisitos necessários
para o desempenho da função.
Em anexo encontra-se o currículo deste profissional.
Deverá supervisionar rotinas técnicas e administrativas, chefiando diretamente o
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departamento técnico e equipe de escriturários, auxiliares administrativos, secretários de
expediente, operadores de escritórios e demais funcionários do CT. Responsável pela
gestão técnica do Centro de Treinamento, incluindo o desenvolvimento, a gestão e o
cumprimento das regras de realização e cumprimento das metas, supervisionando as
atividades relativas ao projeto com o propósito de promover a melhoria das condições
técnicas do Centro. Chefiar equipes e/ou delegações em viagens e competições
internacionais. Controlar o fluxo de informações entre as áreas internas e externas
envolvidas nos trabalhos, analisando e tratando de detalhes, para facilitar o
desenvolvimento dos processos. Avaliar e validar, em conjunto com a Comissão Técnica,
os relatórios das atividades realizadas no Centro de Treinamento. Responsável por
averiguar o cumprimento das metas estabelecidas, e informar o administrativo/diretoria da
realização ou não das metas.
A remuneração prevista para estes profissionais está de acordo com valores adotados na
Portaria n° 02/2013 do Comitê Olímpico Brasileiro, a qual dispõe sobre a remuneração de
profissionais atuantes no esporte de alto rendimento e estabelece categorias e respectivos
valores para apoio financeiro aos atletas de esportes e disciplinas olímpicas utilizando os
recursos de que tratam o art. 9º e o inciso VI do caput do art. 56 da Lei nº 9.615/98,
acrescido de 0,67% ao mês de aumento sindical da categoria.
A duração de 13 meses refere-se a previsão do 13° salário.
O contrato com estes profissionais será firmado e respeitará todas as normas da CLT.
Jornada de trabalho de 180 horas mensais (Segunda a Sexta: das 08:00 as 18:00).
•
•

Técnica Auxiliar - Equipe Feminina - (CLT)
Técnico Auxiliar - Caiaque Masculino - (CLT)

Para a composição do departamento técnico, será necessária a manutenção dos 2
Treinadores Auxiliares de Modalidade Esportiva, sendo 1 para exercer a função de Auxiliar
Técnica da Equipe Feminina, 1 para Auxiliar Técnico da Equipe de Caiaque Masculino, os
quais deverão preencher os pré-requisitos necessários, assim como estarem de acordo com
as condições de trabalho abaixo descritas:
- Descrição Sumária:
Auxiliará o técnico internacional no desenvolver e ensinar das técnicas desportivas, na
realização dos treinamentos específicos com atletas da modalidade de canoagem; no que
diz respeito à instrução a cerca dos princípios e regras inerentes a cada um deles; na
organização das práticas desportivas; na elaboração dos informes técnicos e na manutenção
das estruturas físicas desportivas utilizadas no treinamento deixando tudo organizado para
que o técnico e preparador físico possam desenvolver as atividades remetidos para os
gestores..
- Formação e experiência:
O exercício das ocupações da família requer formação superior em educação física, com
registro no Conselho Regional de Educação Física, ou cursando graduação de Educação
Física e apresentar comprovação de experiência esportiva.
- Condições gerais de exercício:
Os profissionais prestam serviços no campo dos exercícios físicos com objetivos de
desempenho esportivo. Irão trabalhar como empregados com carteira. Desenvolvem seu
trabalho de forma individual, nos mais variados ambientes, em horários irregulares. Em
algumas atividades, em alguns momentos podem trabalhar sob condições especiais, por
exemplo, em posições desconfortáveis por período prolongado, sob pressão, sujeitos a
mudanças climáticas e intempéries.
- Notas:
Norma regulamentadora: Lei nº 9.696, de 1º de setembro de 1998. Dispõe sobre
regulamentação da profissão de Educação Física e cria o respectivo Conselho Federal e
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Regional de Educação Física.
- Recursos de trabalho:
Ergômetros; Câmera de Vídeo; Embarcações; Caiaques; Remos; Computador; Cronômetro;
Roupas especiais; Ambiente Aquático, entre outros.
Muito embora os melhores atletas do circuito internacional tenham exclusividade do
técnico nos treinamentos, a intenção de composição de equipe técnica com 3 Auxiliares
Técnicos Nacionais é, além do atendimento mais personalizado de acordo com a
modalidade e gênero do atleta, é também que os técnicos internacionais formem
especialistas brasileiros. Desta forma é intenção da proponente manter para este projeto os
dois profissionais contratados para o projeto executado em 2013
A remuneração prevista para estes profissionais está de acordo com valores adotados no
projeto “Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu - ANO II Continuidade (Processo n° 58701.005149/2012-18)”, atualmente em execução e a Portaria
n° 02/2013 do Comitê Olímpico Brasileiro, a qual dispõe sobre a remuneração de
profissionais atuantes no esporte de alto rendimento e estabelece categorias e respectivos
valores para apoio financeiro aos atletas de esportes e disciplinas olímpicas utilizando os
recursos de que tratam o art. 9º e o inciso VI do caput do art. 56 da Lei nº 9.615/98,
acrescido de 0,67% ao mês de aumento sindical da categoria.
A duração de 13 meses refere-se a previsão do 13° salário.
O contrato com estes profissionais será firmado e respeitará todas as normas da CLT.
Jornada de trabalho de 220 horas mensais (Segunda a Sexta: das 08:00 as 18:00 - Sábado:
das 08:00 as 12:00).
•
•

Técnico Caiaque - Internacional - (Técnico Classe B) - (CLT)
Técnico Canoa - Internacional - (Técnico Classe B) - (CLT)

Para a composição da equipe técnica da Equipe Permanente de Canoagem Slalom, será
necessária a manutenção do Técnico Internacional de Caiaque e a contratação de um
Técnico Internacional de Canoa, devido a ausência de profissionais com formação
acadêmica específica em Canoagem no mercado nacional.
Atualmente o profissional que desempenha esta função é o auxiliar técnico espanhol
Guillermo Diez-Canedo Fernández, o qual foi indicado pelo atual Técnico Internacional –
Head Coach – do projeto. Guillermo foi atleta olímpico de Canoagem Slalom da Espanha,
e tem formação acadêmica em desportos com ênfase em canoagem.
Em anexo encontra-se o currículo deste profissional.
Desenvolverá e ensinará técnicas desportivas, realizará treinamentos específicos com
atletas da modalidade de canoagem; instruirá acerca dos princípios e regras inerentes a cada
um deles; avaliará e supervisionará o preparo técnico e tático dos atletas; acompanhará e
supervisionará as práticas desportivas; elaborará informes técnicos na área do treino da
modalidade remetidos para os gestores.
- Formação e experiência:
O exercício das ocupações da família requer formação superior em educação física, com
registro no Conselho Regional de Educação Física.
- Condições gerais de exercício:
Os profissionais prestam serviços no campo dos exercícios físicos com objetivos de
desempenho esportivo. Irão trabalhar como empregados com carteira. Desenvolvem seu
trabalho de forma individual, nos mais variados ambientes, em horários irregulares. Em
algumas atividades, em alguns momentos podem trabalhar sob condições especiais, por
exemplo, em posições desconfortáveis por período prolongado, sob pressão, sujeitos a
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mudanças climáticas e intempéries.
- Notas:
Norma regulamentadora: Lei nº 9.696, de 1º de setembro de 1998. Dispõe sobre
regulamentação da profissão de Educação Física e cria o respectivo Conselho Federal e
Regional de Educação Física.
- Recursos de trabalho:
Ergômetros; Câmera de Vídeo; Embarcações; Caiaques; Remos; Computador; Cronômetro;
Roupas especiais; Ambiente Aquático, entre outros
A remuneração prevista para estes profissionais está de acordo com valores adotados no
projeto “Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu - ANO II Continuidade (Processo n° 58701.005149/2012-18)”, atualmente em execução e a Portaria
n° 02/2013 do Comitê Olímpico Brasileiro, a qual dispõe sobre a remuneração de
profissionais atuantes no esporte de alto rendimento e estabelece categorias e respectivos
valores para apoio financeiro aos atletas de esportes e disciplinas olímpicas utilizando os
recursos de que tratam o art. 9º e o inciso VI do caput do art. 56 da Lei nº 9.615/98,
acrescido de 0,67% ao mês de aumento sindical da categoria.
A duração de 13 meses refere-se a previsão do 13° salário.
O contrato com estes profissionais será firmado e respeitará todas as normas da CLT.
Jornada de trabalho de 220 horas mensais (Segunda a Sexta: das 08:00 as 18:00 - Sábado:
das 08:00 as 12:00).
•
Técnico Internacional de Canoagem Slalom - Head Coach - (Técnico Classe AA) (CLT)
Para a chefia e coordenação do departamento técnico, e a composição da equipe técnica da
Equipe Permanente de Canoagem Slalom, será necessária a manutenção do Técnico
Internacional - Head Coach, com comprovada capacidade na estruturação metodológica e
aplicação de treinamentos, na identificação de talentos e na formação de campeões
olímpicos e mundiais.
Atualmente o Técnico Internacional - Head Coach da Equipe Permanente é o italiano
Ettore Ivaldi, que foi técnico de Canoagem Slalom da Itália nas Olimpíadas de Atenas
2004, e da Espanha em 2008. Treinando equipes nacionais de Slalom, já conquistou uma
prata e um bronze em campeonatos mundiais sênior, participou de 3 finais olímpicas, 6
finais de campeonato mundial e 21 finais de copas do mundo.
Desde sua contratação, no início de 2012, como técnico internacional da Equipe
Permanente, conquistou com a atleta Ana Sátila a vaga para os Jogos Olímpicos de Londres
2012, na qual ela foi a atleta mais jovem da delegação brasileira, com apenas 16 anos, e no
ano de 2014 conquistou a inédita medalha de ouro no Campeonato Mundial Junior e
Sub23, realizado na Austrália.
Pela primeira vez na história o Brasil conta com 4 canoístas entre os 20 melhores do mundo
em suas categorias. Importante lembrar que os 4 atletas ainda tem idade Junior ou Sub23, e
estão sendo preparados para conquistas maiores no Mundial 2015 e Jogos Olímpicos Rio
2016.
Em anexo encontra-se o currículo deste profissional.
Desenvolverá e ensinará técnicas desportivas, realizará treinamentos específicos com
atletas da modalidade de canoagem; instruirá acerca dos princípios e regras inerentes a cada
um deles; avaliará e supervisionará o preparo técnico e tático dos atletas; acompanhará e
supervisionará as práticas desportivas; elaborará informes técnicos na área do treino da
modalidade remetidos para os gestores.
A remuneração prevista para estes profissionais está de acordo com valores adotados no
projeto “Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu - ANO II Continuidade (Processo n° 58701.005149/2012-18)”, atualmente em execução e a Portaria
n° 02/2013 do Comitê Olímpico Brasileiro, a qual dispõe sobre a remuneração de
profissionais atuantes no esporte de alto rendimento e estabelece categorias e respectivos
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valores para apoio financeiro aos atletas de esportes e disciplinas olímpicas utilizando os
recursos de que tratam o art. 9º e o inciso VI do caput do art. 56 da Lei nº 9.615/98,
acrescido de 0,67% ao mês de aumento sindical da categoria.
A duração de 13 meses refere-se a previsão do 13° salário.
O contrato com estes profissionais será firmado e respeitará todas as normas da CLT.
Jornada de trabalho de 220 horas mensais (Segunda a Sexta: das 08:00 as 18:00 - Sábado:
das 08:00 as 12:00).
•
Encargos Trabalhistas
Prevendo os encargos trabalhistas e a incidência de impostos sobre a contratação dos
profissionais em regime de CLT, estão previstos neste projeto os seguintes cálculos dos
percentuais incidentes, referente à CLT, totalizando 62,03%:
ENCARGOS TRABALHISTAS
SOBRE SALÁRIO MENSAL
INSS
26,50%
PIS
1,00%
FGTS
8,00%
SOBRE 13º SALÁRIO
INSS (26,50%)
2,21%
PIS (1,00%)
0,08%
FGTS (8,00%)
0,67%
SOBRE FÉRIAS - 1/3
1/3 DAS FÉRIAS
2,78%
INSS (26,50%)
2,21%
PIS (1,00%)
0,08%
FGTS (8,00%)
0,67%
MULTA FGTS
MULTA (50,00%)

4,17%

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
PATRONAL (8,00%) 0,67%
OUTROS ENCARGOS
OUTROS
13,00%
TOTAL

62,03%

Vale Refeição
Pagamento de Vale Refeição no valor de R$ 18,00 por dia, 22 dias por mês, totalizando R$
396,00 mensais, para todos os profissionais contratados em regime CLT.
•
Hospedagem
•
Locação de Apartamentos e Alimentação
Está previsto a manutenção do pagamento de hospedagem para os 24 atletas da Equipe
Permanente e 1 Coordenadora de Alojamento (Governanta).
É intenção da proponente manter os atletas alojados no mesmo local, ou que mantenha-se a
região, do atual alojamento da equipe, isto porque os atletas já estão habituados com a
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região e muitos estão matriculados em instituições de ensino próximas.
O alojamento dos atletas está previsto para uma pousada, na qual são realizadas todas as
refeições diárias e que tem serviço de limpeza, lavanderia e internet inclusos no valor da
diária. Esta alternativa de hospedagem em pousada foi buscada pois oferece-se à Equipe o
conforto, segurança e estrutura de um hotel, além de permitir o acompanhamento
nutricional com maior eficácia, incluir serviços de limpeza, lavanderia e manutenção,
internet, além de reduzir gastos com a aquisição de mobílias que seriam necessárias com o
aluguel de apartamentos para os atletas.
Outra solução buscada e que não se mostrou a mais adequada foi a realização das refeições
em restaurantes, o que implica em tempo precioso desperdiçado no trânsito entre a
hospedagem e o local da alimentação e na própria movimentação diária dos
estabelecimentos cada vez mais cheios.
Dessa forma, procurou-se em Foz do Iguaçu pousada ou hotel que fornecesse este tipo de
serviço, com capacidade para abrigar todos os atletas e a possibilidade de acesso da
nutricionista da equipe orientando as cozinheiras do estabelecimento.
Definiu-se então a locação anual de suítes que deverão acomodar as 25 pessoas, sendo 24
atletas e 1 Coordenadora de Alojamento (Governanta), a qual será responsável pelo bom
comportamento da Equipe, e pela garantia da qualidade dos serviços prestados pela
pousada.
Está previsto também o pagamento de aluguel de uma residência em que ficarão alojados
os Técnicos Internacionais de Canoagem Slalom.
Será alugado 1 casa com 3 dormitório, banheiros, sala, cozinha e área de serviço, em local
próximo e/ou de fácil acesso ao local de hospedagem dos atletas.
A opção de manter os técnicos internacionais em uma casa próxima, mas em outro local,
foi em preservar o poder de comando dos mesmos, o qual pode ser prejudicado com a
convivência de 24hs diárias.
•

Serviços Operacionais

•
Dentista (Pessoa Jurídica)
Contratação de empresa prestadora de serviços desta natureza, para o acompanhamento e
atendimento odontológico dos atletas da Equipe Permanente de Canoagem Slalom.
O profissional prestador de serviços realizará consultas aos atletas em tratamento e em
acompanhamento, prevendo a intervenção/tratamento odontológico quando necessário,
garantindo a saúde bucal dos atletas.
Estes serviços serão prestados por empresa capacitada e legalmente autorizada, através de
profissionais com curso superior na área de odontologia, com registro no conselho
profissional pertinente.
O profissional exercerá suas funções em setores das áreas de saúde, na prestação de
serviços terceirizados para a Equipe Permanente de Canoagem Slalom. Atuará em
consultório próprio, em ambientes fechados, em horários diurnos, podendo permanecer em
posições desconfortáveis por longos períodos.
•
Massoterapeuta (Pessoa Jurídica)
Contratação de empresa prestadora de serviços desta natureza, para o acompanhamento e
atendimento aos atletas da Equipe Permanente de Canoagem Slalom.
O profissional prestador de serviços aplicará técnicas para prevenção, relaxamento e
recuperação dos atletas da modalidade de canoagem. Atenderá e avaliará as condições
funcionais dos atletas utilizando protocolos e procedimentos específicos de suas
especialidades.
Estes serviços serão prestados por empresa capacitada e legalmente autorizada, através de
profissionais com curso na área, com registro no conselho profissional pertinente.
O profissional exercerá suas funções em setores das áreas de saúde, na prestação de
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serviços terceirizados para Equipe Permanente de Canoagem Slalom. Atuará em
consultório próprio, em ambientes fechados ou abertos, em horários diurnos e/ou noturnos,
podendo permanecer em posições desconfortáveis por longos períodos ou ser expostos a
elementos biopatogênicos.
A remuneração prevista para estes serviços está de acordo com valores adotados na Portaria
n° 02/2013 do Comitê Olímpico Brasileiro, a qual dispõe sobre a remuneração de
profissionais atuantes no esporte de alto rendimento e estabelece categorias e respectivos
valores para apoio financeiro aos atletas de esportes e disciplinas olímpicas utilizando os
recursos de que tratam o art. 9º e o inciso VI do caput do art. 56 da Lei nº 9.615/98.
•
Médico (Pessoa Jurídica)
Contratação de empresa prestadora de serviços médicos, com especialização em medicina
esportiva, tendo em vista o acompanhamento e atendimento adequado aos atletas da Equipe
Permanente de Canoagem Slalom.
O profissional prestador de serviços realizará consultas e atendimentos médicos; tratará dos
atletas de canoagem; programará ações de prevenção de doenças e promoção da saúde
individual; realizará diagnóstico e tratamento de patologias; realizará o exame préparticipação anual; coordenará programas e serviços em saúde, efetuará perícias, auditorias
e sindicâncias médicas; elaborará documentos e difundirá conhecimentos da área médica.
Estes serviços serão prestados por empresa capacitada e legalmente autorizada, através de
profissionais com formação superior em Medicina, credenciados pelo Conselho Regional
de Medicina (CRM).
O profissional do departamento médico exercerá suas funções em setores cujas atividades
referem-se à saúde e serviços sociais, ensino, pesquisa e desenvolvimento. Organizam o
desenvolvimento das atividades em ambientes fechados, em horários de trabalho
irregulares. Podem trabalhar em posições desconfortáveis durante longos períodos e,
devido à natureza e nível de responsabilidade próprio da função, podem estar sujeitos a
estresse constante.
A remuneração prevista para estes serviços está de acordo com valores adotados na Portaria
n° 02/2013 do Comitê Olímpico Brasileiro, a qual dispõe sobre a remuneração de
profissionais atuantes no esporte de alto rendimento e estabelece categorias e respectivos
valores para apoio financeiro aos atletas de esportes e disciplinas olímpicas utilizando os
recursos de que tratam o art. 9º e o inciso VI do caput do art. 56 da Lei nº 9.615/98.
•
Nutricionista (Pessoa Jurídica)
Contratação de empresa prestadora de serviços desta natureza, para o acompanhamento e
atendimento nutricional dos atletas da Equipe Permanente de Canoagem Slalom, tendo em
vista as suas necessidades nutricionais.
O profissional prestador de serviços elaborará o cardápio semanal das equipes, prevendo
alimentação e suplementação alimentar adequados a cada canoísta, visando o desempenho
de alto rendimento e a prevenção e recuperação de fadiga muscular. Atenderá e avaliará as
condições nutricionais dos atletas utilizando protocolos e procedimentos específicos da
nutrição e suas especialidades.
Estes serviços serão prestados por empresa capacitada e legalmente autorizada, através de
profissionais com curso superior na área de nutrição, com registro no conselho profissional
pertinente.
O profissional exercerá suas funções em setores das áreas de saúde, na prestação de
serviços terceirizados. Atuará em consultório próprio e/ou em refeitório, em ambientes
fechados, em horários diurnos, podendo permanecer em posições desconfortáveis por
longos períodos.
A remuneração prevista para estes serviços está de acordo com valores adotados na Portaria
n° 02/2013 do Comitê Olímpico Brasileiro, a qual dispõe sobre a remuneração de
profissionais atuantes no esporte de alto rendimento e estabelece categorias e respectivos
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valores para apoio financeiro aos atletas de esportes e disciplinas olímpicas utilizando os
recursos de que tratam o art. 9º e o inciso VI do caput do art. 56 da Lei nº 9.615/98.
•
Psicólogo (Pessoa Jurídica)
Contratação de empresa prestadora de serviços desta natureza, para o acompanhamento,
atendimento e preparação psicológica dos atletas da Equipe permanente de Canoagem
Slalom.
O profissional prestador de serviços realizará consultas semanais aos atletas em tratamento
e quinzenais aos atletas em acompanhamento, prevendo a preparação psicológica dos
atletas diante de momentos de elevado estresse físico e mental enfrentados em períodos
longos de treinamentos e em competições. Visando o desempenho de alto rendimento e a
prevenção e recuperação de estresse psicológico, o qual influencia diretamente no
rendimento esportivo, atenderá e avaliará as condições psicológicas dos atletas utilizando
protocolos e procedimentos específicos da psicologia e suas especialidades.
Estes serviços serão prestados por empresa capacitada e legalmente autorizada, através de
profissionais com curso superior na área de psicologia, com registro no conselho
profissional pertinente.
O profissional exercerá suas funções em setores das áreas de saúde, na prestação de
serviços terceirizados. Atuará em consultório próprio, em ambientes fechados, em horários
diurnos, podendo permanecer em posições desconfortáveis por longos períodos.
A remuneração prevista para estes serviços está de acordo com valores adotados na Portaria
n° 02/2013 do Comitê Olímpico Brasileiro, a qual dispõe sobre a remuneração de
profissionais atuantes no esporte de alto rendimento e estabelece categorias e respectivos
valores para apoio financeiro aos atletas de esportes e disciplinas olímpicas utilizando os
recursos de que tratam o art. 9º e o inciso VI do caput do art. 56 da Lei nº 9.615/98.
•
Material de Informática
•
Bateria para câmera filmadora NP-FV100
Baterias reservas para as câmeras filmadoras adquiridas nos projetos anteriores e utilizadas
para a filmagem dos treinamentos e competições. Necessário para evitar que seções de
treino ou provas não sejam filmadas por falta de bateria na câmera
Modelo referência - Sony NP-FV100 para câmera HDR-XR160
•
Baterias para as filmadoras NP-FV50
Baterias reservas para as câmeras filmadoras adquiridas nos projetos anteriores e utilizadas
para a filmagem dos treinamentos e competições. Necessário para evitar que seções de
treino ou provas não sejam filmadas por falta de bateria na câmera.
Modelo referência - Sony NP-FV30 para câmera DCR-PJ6
•
Conversor de Sinal de Vídeo
Conversor de sinal de vídeo pra o computador, possibilitando a compatibilidade de
captação e transferência em diferentes extensões de arquivo de vídeo.
Importante para a transferência de arquivos de gravações dos treinamentos e competições e
a compatibilidade com diferentes programas e sistemas operacionais que podem vir a ser
disponibilizados fora do país.
Modelo referência Blackmagic H.264 Pro Recorder
•
HD Externo Fixo
Aquisição de HD Externo Fixo, com alta capacidade de armazenamento (4Tb) para o
armazenamento de arquivo de vídeos e programas de treinamentos dos 2 anos anteriores de
projeto.
Modelo referência Seagate 4TB Backup Plus Desktop Drive USB 3.0
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•
HD Externo Portátil
Aquisição de HD Externo Portátil, com alta capacidade de armazenamento (1Tb), sendo 1
para cada Técnico, para o armazenamento de arquivo de vídeos e programas de
treinamentos, evitando assim sobrecarregar a memória dos Notebooks. Equipamento
resistente a queda, choque e água, tendo em vista que os trabalhos técnicos são realizados
as margens de corredeiras.
Modelo referencia HD Externo Portatil Lacie Rugged Triple (FireWire 800, USB) 1TB
•
Notebook 15'' para análise de vídeo
Aquisição de 1 notebook com capacidade de rodar em alta velocidade o software de análise
de imagem. Configuração Mínima: Sistema operacional OS X, Intel Core i7 quad core,
2,6GHz, Memória de 8GB e 1600MHz, Disco rígido de 750GB, 5400 rpm1, Processador
gráfico Intel HD 4000, NVIDIA GeForce GT 650M com 1GB de memória GDDR5, Tela
15 polegadas.
Modelo referência (MacBook Pro 15 pol.: 2,6 GHz), sendo d
Destinado para o Técnico Internacional - Canoa que será contratado para a Equipe
Permanente de Canoagem Slalom.
Este equipamento é indispensável para a execução das funções técnicas, sendo utilizado
para a elaboração dos programas de preparação dos atletas, o acompanhamento, análise e
avaliação dos atletas, realizando o cruzamento das informações e dados coletados,
utilizando programas e softwares específicos, para geração de relatórios, entre outras
utilidades e necessidades observadas para a preparação dos atletas.
•
Tonner para Impressora
Aquisição de 4 tonners para impressora laser com capacidade de impressão de até 8.000
folhas.
•
Transporte / Locomoção
•
Locação de micro-ônibus
Para garantir a locomoção segura, adequada e gratuita dos atletas e comissão técnica da
Equipe Permanente de Canoagem Slalom, está previsto o aluguel de um Micro Ônibus
executivo, com capacidade mínima para 26 passageiros, com motorista, combustível e
quilometragem até 200km por dia.
Este micro ônibus fará o transporte diário dos atletas aos treinamentos, e estará disponível
também para o transporte dos mesmos sempre que houver uma necessidade específica,
como em consultas médicas, fisioterápicas, odontológicas, retirada de vistos em
consulados, vacinação, entre outros.
Tendo em vistas que uma parcela significativa do público atendido pelo projeto é formada
por jovens em idade escolar ou universitária, e que entendemos ser de extrema importância
a incursão e/ou continuidade das atividades acadêmicas dos atletas, este micro ônibus
estará disponível também para transporte dos atletas para as instituições de ensino a qual
estejam matriculados.
•
Passagem Aérea (Técnicos Internacionais)
Conforme garantido em contrato de trabalho, firmado entre a proponente e o Técnico
Internacional – Head Coach e o Técnico Internacional - Caiaque, a FEPACAN se
compromete em fornecer uma passagem anual de retorno para a Europa, para os referidos
profissionais.
Esta “benefício” será aplicado também ao Técnico Internacional – Canoa que será
contratado neste projeto.
Como base de cálculo, apresentamos o custo do trecho Foz do Iguaçu/PR x Milão/ITA x
Foz do Iguaçu/PR.
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•
Taxas/Inscrições
•
Plano de Saúde
Contratação de Plano de Saúde para atletas e equipe técnica da Equipe Permanente de
Canoagem Slalom.
Planos individuais, de cobertura estadual, clínico e hospitalar, para exames, consultas,
internamentos, sem obstetrícia e sem cobertura odontológica, com internamentos em quarto
coletivo/ambulatório/enfermaria.
Atendimentos e internamentos de urgência e emergência nacional.
Valor do plano definido por média da faixa etária da Equipe Permanente (24 a 28 anos).
•
Seguro de Vida
Cobertura de seguro de vida e acidente, individual, para cada atleta e membro da equipe
técnica da Equipe Permanente de Canoagem Slalom, durante todo o tempo em que os
mesmos estiverem em período de treinamento e/ou competições, sob responsabilidade da
FEPACAN e/ou convocados para compor a Equipe Permanente.
O valor da cobertura de seguro de vida e acidentes que optamos são os seguintes:
Morte = R$ 70.000,00
Invalidez Permanente = R$ 70.000,00
Despesas Médicas Hospitalares = R$ 7.000,00
•
Bolsa Auxílio Atleta
Tendo em vista o caráter não profissional da atividade de canoagem, prevemos para todos
os atletas da Equipe Permanente de Canoagem Slalom uma bolsa auxílio mensal como
forma de ajuda de custo para estudo e viagem, garantindo a estes o acesso à educação e a
condições de visitar seus familiares, tendo em vista que muitos destes atletas são oriundos
das mais diversas regiões do país.
Tomando como exemplo o modelo de categorias adotado pelo Programa Bolsa Atleta e
Bolsa Pódio do Plano Brasil Medalhas, e dando continuidade aos padrões aprovados e
adotados para a categorização das Bolsa Auxílios do projeto “Equipe Permanente de
Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu - ANO II - Continuidade (Processo n°
58701.005149/2012-18)”, adotamos um critério baseado na idade e no mérito do atleta para
o recebimento do auxílio, sendo criadas 8 categorias de auxílio.
Encaminhamos em anexo a tabela, elaborada pela Confederação Brasileira de Canoagem
com os critérios e valores estabelecidos para o recebimento da bolsa-auxílio por atletas de
Canoagem Slalom.
Atualmente, de acordo com os resultados obtidos pelos canoístas que seriam convocados
no caso de início imediato deste projeto, serão previstos apenas 6 níveis de Bolsa Auxílio.
O valor máximo do auxílio previsto será no valor mensal de R$ 8.000,00 por atleta (Nível
6), equivalente ao adotado pelo programa Bolsa Pódio do Ministério do Esporte, assim
como o (Nível 5) no valor de R$ 5.000,00. Do Nível 4 ao Nível 2 seguirão padrão
semelhante ao do Bolsa Atleta, e o Nível 1 é para o atleta prioritariamente da categoria
Junior ou com idade Sub23, e que estão classificados entre os melhores canoístas nacionais
em suas categorias.
Desta forma temos:
Nivel 1 – R$ 1.000,00 bruto/mês/atleta – 7 atletas
Nível 2 – R$ 2.000,00 bruto/mês/atleta – 11 atletas
Nível 3 – R$ 2.500,00 bruto/mês/atleta – 1 atletas
Nível 4 – R$ 3.100,00 bruto/mês/atleta – 1 atletas
Nível 5 – R$ 5.000,00 bruto/mês/atleta – 1 atletas
Nível 6 – R$ 8.000,00 bruto/mês/atleta – 3 atletas
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•
Material Permanente/Equipamento - Atividade Fim
•
Equipamentos de Academia
Em complementação aos aparelhos de academia já adquiridos no projeto “Equipe
Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu - ANO II - Continuidade (Processo n°
58701.005149/2012-18)”, os quais serão utilizados neste projeto de continuidade,
prevemos a aquisição de alguns equipamentos/acessórios não previstos no projeto anterior
e/ou que faz-se necessário uma maior quantidade, proporcionando um treinamento com
acompanhamento dos profissionais responsáveis, que tem por objetivo o ganho de massa
muscular e o treinamento de força. Esta atividade impactará diretamente na forma física
dos atletas e nos resultados dos mesmos em competições.
Anilhas para Barra Olímpica
Aquisição de 120Kg de anilhas de (20, 10, 5 e 2,5kg). Permitem a implementação da
quilagem nas barras. Em ferro fundido, pode ter revestimento de borracha. Usado no
treinamento neuromuscular e reabilitação.
Barra Olímpica de 20 kg
Aquisição de Barra Olímpica de 20kg. Barra metálica com fixação em clips de metal
existentes nas extremidades.
Cinto de Proteção Lombar
Aquisição de Cinto de Proteção Lombar para a segurança durante levantamento de pesos,
principalmente nos exercícios em que a Lombar é forçada, como Agachamento, Rosca
Direta, Rosca Inversa, Polia Alta, Crucifixo, entre outros. Tamanhos P, M e G
•
Equipamentos de Apoio
Prevemos neste projeto a aquisição de materiais e equipamentos de apoio solicitados pelos
treinadores da Equipe Permanente visando melhorar as condições de preparação,
acompanhamento e análise dos treinamentos.
•
Fitas "Rack"
Fitas "Rack" em nylon reforçado e presilha em metal para a amarração das embarcações
para transporte.
•
Guarda-sol
Aquisição de guarda-sóis (1,60m, estrutura em alumínio e cobertura em bagun) para a
proteção de sol e chuva dos integrantes da Equipe Técnica às margens da pista de
treinamento.
Este item é de estrema importância, pois estes profissionais trabalham por longos períodos
as margens das corredeiras e ficam expostos as mais diversas condições climáticas.
•
Radio Comunicador
Radio Comunicador, com bateria reserva, para comunicação entre Técnicos e Auxiliares ao
longo da pista de treinamento e competição.
Modelo referência: MOTOROLA GP 78 ELITE
•
Tenda Piramidal 3x3
Aquisição de tenda piramidal sanfonada 3m x 3m, com instalação prevista nas competições
em que a Equipe Permanente venha a participar, para a guarda de equipamentos e
embarcações, área de alimentação (lanches), área de repouso, vestiário e concentração aos
atletas nos intervalos dos treinamentos e competições e área de análise e apuração de dados
captados durante as atividades por parte da comissão técnica.
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•
Equipamentos Esportivos
Está previsto neste projeto a aquisição de equipamentos específicos da modalidade, tendo
em vista a necessidade de adquirirmos equipamentos certificados pela FIC (Federação
Internacional de Canoagem) e o fato de não termos no Brasil um fabricante com esta
certificação.
Desta maneira os canoístas terão a disposição equipamentos de boa qualidade que poderão
ser utilizados em competições oficiais de Canoagem Slalom.
Estão inclusos nos orçamentos apresentados dos equipamentos importadas os valores da
conversão cambial, sendo respeitado o câmbio de R$ 3,30 para € 1,00 (Real x Euro), e R$
2,50 para U$ 1,00 (Real x Dólar).
•
Capacetes de Segurança - Certificado FIC
Aquisição de Capacetes de Proteção, de fabricante certificado pela Federação Internacional
de Canoagem, para os atletas do Centro de Treinamento, para a proteção dos canoístas
enquanto eles estiverem praticando atividades nas embarcações. Tendo em vista que a
modalidade de Canoagem Slalom é praticada em corredeiras, este equipamento de
segurança é item de utilização obrigatória por parte dos canoístas, tanto em treinamentos
quanto em competições.
Importação de Capacetes de Segurança, certificados pela Federação Internacional de
Canoagem.
Cálculo de Valor Unitário: $ 135,67 Euros (Valor Unitário em Euro) x 3,30 (conversão
cambial Real x Euro) = R$ 447,70 (Valor Unitário em Real)
•
Coletes de Segurança
Aquisição de Coletes de Segurança (Salva-Vidas), de fabricante certificado pela Federação
Internacional de Canoagem, para os atletas do Centro de Treinamento, para a segurança dos
canoístas enquanto eles estiverem praticando atividades nas embarcações. Tendo em vista
que a modalidade de Canoagem Slalom é praticada em corredeiras, este equipamento de
segurança é item de utilização obrigatória por parte dos canoístas, tanto em treinamentos
quanto em competições.
Importação de Coletes de Segurança (Salva-Vidas), certificados pela Federação
Internacional de Canoagem.
Cálculo de Valor Unitário: $ 90,00 Euros (Valor Unitário em Euro) x 3,30 (conversão
cambial Real x Euro) = R$ 297,00 (Valor Unitário em Real)
•
Remos de Slalom
Aquisição de remos para canoa e remos para caiaque, todos produzidos em fibra de
carbono, ideal para a canoagem de alto-rendimento. Estes remos serão destinados aos
treinamentos da Equipe Permanente de Canoagem Slalom, e em competições internacionais
da modalidade. Nesta quantidade de remos de cada material já está inclusa uma margem de
remos reservas necessários, isto porque estes equipamentos sofrem danos freqüentes ao se
chocarem contra pedras no fundo das corredeiras. Para reposição de peças que sofrem
danos ou se partem com a utilização, está prevista a aquisição de 3 remos por atleta/ano.
Cálculo de Valor Unitário do Remo de Slalom para Canoa - Fibra de Carbono: Cálculo de
Valor Unitário: $ 310,67 Euros (Valor Unitário em Euro) x 3,30 (conversão cambial Real x
Euro) = R$ 1025,20 (Valor Unitário em Real).
Cálculo de Valor Unitário do Remo de Slalom para Caiaque – Fibra de Carbono: Cálculo
de Valor Unitário: $ 360,67 Euros (Valor Unitário em Euro) x 3,30 (conversão cambial
Real x Euro) = R$ 1.190,20 (Valor Unitário em Real)
•
Sacos de Resgate - Pochete
Aquisição de sacos de resgate (pochete) para o Centro de Treinamento, para o lançamento
de corda para o resgate e retirada da água de canoístas que porventura venham a virar e/ou
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cair da embarcação durante a descida da corredeira. Este equipamento de segurança é de
utilização obrigatória pelos técnicos, auxiliares e equipe de resgate, durante as atividades
ao longo das corredeiras.
•
Saia em neoprene para canoa e caiaque
Aquisição de saias anti-respingo em neoprene para Canoagem Slalom. Estes equipamentos
evitam a entrada de água dentro da embarcação fazendo com que se torne mais lenta e
pesada e/ou afunde. A durabilidade deste equipamento é de aproximadamente 6 meses,
tendo em vista a utilização diária e o desgaste do material.
Tendo em vista os períodos de treinamento no inverno, em que a temperatura da água é
extremamente baixa, assim como prevendo a participação dos atletas nas competições
internacionais realizadas na Europa, prevemos a compra/importação de saias em neoprene
para Slalom, no modelo Combo Manga Longa e Manga Curta.
Este modelo une em uma peça só a saia de neoprene e uma camisa de lycra térmica ou
impermeável, garantindo assim, além da vedação da embarcação, a proteção do atleta
contra as baixas temperaturas das águas. Estes equipamentos são necessários apenas 1 por
atleta.
Cálculo de Valor Unitário do Combo Manga Curta: Cálculo de Valor Unitário: $ 158,33
Euros (Valor Unitário em Euro) x 3,30 (conversão cambial Real x Euro) = R$ 522,50
(Valor Unitário em Real).
Cálculo de Valor Unitário do Combo Manga Longa: Cálculo de Valor Unitário: $ 183
Euros (Valor Unitário em Euro) x 3,30 (conversão cambial Real x Euro) = R$ 603,90
(Valor Unitário em Real)
•
Tampão para Caiaque
Aquisição de tampão para canoagem slalom, em nylon, para evitar a entrada de sujeira ou
animais, enquanto as embarcações estão guardadas ou às margens do canal/rio. São
necessários 15 para os K1, 7 para os C1 e 6 para o C2, totalizando 28 peças
•
Uniformes
Aquisição de uniformes esportivos, para utilização dos atletas e equipe técnica da Equipe
Permanente de Canoagem, durante a aplicação e execução dos treinamentos e competições
internacionais.
Está previsto a entrega de kits de materiais esportivos para a prática da canoagem slalom,
contendo uniformes de treinamento, competição e passeio para atletas e equipe
multidisciplinar.
Cada atleta da Equipe receberá um kit de uniformes de treinamento, competição e passeio,
contendo os seguintes itens:
- 3 Agasalhos em microfibra
- 2 Bermudas de Lycra
- 2 Bermudas de Microfibra
- 4 Camisas Pólo de Microfibra
- 3 Camisas Regata de Microfibra
- 2 Camisetas de Lycra com Manga Curta
- 2 Camisetas de Lycra com Manga Longa
- 1 Capa de Chuva (calça e jaqueta)
- 1 Jaqueta (Quebra Vento)
- 1 Jaqueta (Parka)
- 2 Tênis anti-impacto
Cada integrante da Equipe Técnica receberá um kit de uniformes de passeio, para utilização
em treinamentos e competições internacionais, contendo os seguintes itens:
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- 3 Agasalhos em microfibra
- 2 Bermudas de Microfibra
- 1 Bota de Borracha
- 4 Camisas Pólo de Microfibra
- 3 Camisas Regata de Microfibra
- 1 Capa de Chuva (calça e jaqueta)
- 1 Jaqueta (Quebra Vento)
- 1 Jaqueta (Parka)
Deve-se ressaltar que os itens acima citados estarão devidamente identificados com a
logomarca do patrocinador e o apoio institucional da Lei de Incentivo e do Ministério do
Esporte.
•

Competições Internacionais:

Visando o desenvolvimento técnico e competitivo dos atletas pertencentes a Equipe
Permanente de Canoagem Slalom, assim como a conquista de resultados internacionais
importantes para a promoção da modalidade no Brasil e no mundo, a FEPACAN, busca
possibilitar a participação dos atletas pertencentes ao projeto a participação nos eventos
internacionais, tendo em vista que nos últimos anos a Confederação Brasileira de
Canoagem não tem conseguido recursos suficientes para possibilitar a participação das
equipes nacionais, de forma completa, nestes eventos do calendário internacional.
Com isto, possibilitando por meio deste projeto a participação dos atletas da Equipe
Permanente nestas competições oficiais, oportunizará a canoagem, diversos aspectos de
extrema relevância, como o intercâmbio de canoístas, técnicas e ciências esportivas,
disseminação da imagem da canoagem gerando maior interesse de mídia e conhecimento
do público, estímulo a diversos setores da sociedade, exposição da imagem do Brasil em
nível mundial como um país capacitado conquistar resultados expressivos, além de incluir
o país ao restrito grupo de nações capazes de receber grandes eventos e suas delegações,
entre outros.
Para a execução do projeto, a proponente optou em organizar as participações em Etapas de
Viagens, facilitando assim a visualização dos itens que compões cada uma destas Etapas.
Todos estes itens previstos, assim como suas descrições, memórias de cálculo,
quantitativos e prazos de execução estão na planilha dos eventos componentes do projeto.
Os campeonatos internacionais oficiais previstos neste projeto terão as seguintes
características particulares:
•
A - Campeonato Mundial Junior e Sub23 de Canoagem Slalom - Foz do Iguaçu BRA
o
19/04/2015 a 26/04/2015
o
Duração: 8 dias
o
Categorias: Júnior e Sub 23
o
Barcos: K1, C1 e C2
o
Delegação: 24 Atletas + 6 Técnicos + 1 Chefe de Equipe + 1 Dep. Médico/Fisio + 1
Comunicação
Para a participação nas categorias Júnior e Sub 23 no Campeonato Mundial Junior e Sub23
de Canoagem Slalom, na cidade de Foz do Iguaçu-PR, no Brasil, estão previstos, neste
projeto, recursos apenas para o pagamento das Taxas de Inscrição e Arbitragem, tendo em
vista que será realizado na mesma cidade em que a Equipe Permanente está instalada.
Para este evento, está prevista a participação da Equipe Completa, formada por 24 Atletas
+ 6 Técnicos + 1 Chefe de Equipe + 1 Dep. Médico/Fisio + 1 Comunicação, num total de
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33 pessoas, pelo período de treinamento oficial e competição, que ocorrem entre os dias
19/04 a 16/04/15.
Para o cálculo dos itens previstos nesta etapa, seguimos as seguintes ações:
o
Taxas de Inscrição: Pagamento das taxas de inscrição no evento, para todo o
período de treinamentos e competição, no valor de 25 dólares por dia para cada um dos
integrantes da delegação. Devido ainda não estar disponível o boletim do evento
informando valores de inscrição do evento, adotamos o valor cobrado na última edição do
evento, de acordo com a declaração da Confederação Brasileira de Canoagem.
o
Taxas de Arbitragem: Pagamento das Taxas de Arbitragem cobrada pela Federação
Internacional de Canoagem pela participação no evento, no valor de 2.000,00 dólares por
delegação. Devido ainda não estar disponível o boletim do evento informando valores de
taxa de arbitragem do evento, adotamos o valor cobrado na última edição do evento, de
acordo com a declaração da Confederação Brasileira de Canoagem.
•
B - Copa do Mundo 1ª, 2ª e 3ª Etapa - Praga-CZE / Cracóvia-POL / Liptovsku
Mikulas - SVK
o
Data: 08/06/2015 a 06/07/2015
o
Local: 1ª Etapa – Praga-CZE
2ª Etapa – Cracóvia-POL
3ª Etapa – Liptovsku Mikulas - SVK
o
Duração: 29 dias
o
Categorias: Canoagem Slalom Sênior
o
Barcos: K1, C1 e C2
o
Delegação: 11 Atletas + 3 Técnicos + 1 Chefe de Equipe + 1 Dep. Médico/Fisio + 1
Comunicação.
o
Total: 17 pessoas
Para a participação dos atletas da Equipe Permanente, na categoria Sênior, nas 3 primeiras
etapas da Copa do Mundo de Canoagem Slalom, estão previstos, neste projeto, recursos
para a participação de 11 Atletas + 3 Técnicos + 1 Chefe de Equipe + 1 Dep. Médico/Fisio
+ 1 Comunicação, num total de 17 pessoas, pelo período de treinamento e competição, que
ocorrem entre os dias 08/06/2015 a 06/07/2015.
Para o cálculo dos itens previstos nesta etapa, seguimos as seguintes ações:
o
Diárias: Devido ainda não estar disponíveis os boletins dos eventos informando
valores de hospedagem, alimentação e transporte para os eventos, prevemos o valor de
diária, dia/pessoa, para cada integrante da delegação, para todo o custeio referente à
Alimentação, Hospedagem e Transporte Interno, durante o período de viagens,
treinamentos e competição dos eventos.
o
Imposto de Renda: Previsão da incidência da alíquota do Imposto de Renda
(33,33%) sobre o valor total da remessa enviada ao exterior, referente ao Pagamento de
Inscrições, conforme a Instrução Normativa RFB nº 1.214, de 12 de dezembro de 2011.
o
Passagens aéreas: Aquisição de passagens aéreas (ida e volta), para todos os
integrantes da delegação. Valor médio orçado, com previsão de embarque e retorno para
Foz do Iguaçu, com destino ao aeroporto internacional mais próximo da cidade sede da 1ª
Etapa e embarque de retorno do aeroporto internacional mais próximo da sede da 3ª Etapa
da Copa do Mundo.
o
Seguro Viagem: Previsão de seguro viagem internacional para todos os integrantes
da delegação a fim de garantir toda segurança no atendimento a possíveis imprevistos
durante todo o período de viagem, treinamentos e competição.
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o
Taxas de Inscrição: Pagamento das taxas de inscrição no evento, para todo o
período de treinamentos e competição, no valor de 15 euros por dia para cada um dos
integrantes da delegação. Devido ainda não estar disponíveis os boletins dos eventos
informando valores de inscrição dos eventos, adotamos o valor cobrado na última edição
do evento, de acordo com a declaração da Confederação Brasileira de Canoagem..
•
D - Copa do Mundo 4ª e 5ª Etapa + Campeonato Mundial Sênior – La Seu-ESP /
Pau-FRA / Londres-GBR
o
Data: 27/07/2015 a 21/09/2015
o
Local: 4ª Etapa – La Seu-ESP
5ª Etapa – Pau-FRA
Campeonato Mundial – Londres-GBR
o
Duração: 57 dias
o
Categorias: Canoagem Slalom Sênior
o
Barcos: K1, C1 e C2
o
Delegação: 11 Atletas + 3 Técnicos + 1 Chefe de Equipe + 1 Dep. Médico/Fisio + 1
Comunicação.
o
Total: 17 pessoas
Para a participação dos atletas da Equipe Permanente, na categoria Sênior, nas duas ultimas
etapas da Copa do Mundo de Canoagem Slalom e no Campeonato Mundial de Canoagem
Slalom, estão previstos, neste projeto, recursos para a participação de 11 Atletas + 3
Técnicos + 1 Chefe de Equipe + 1 Dep. Médico/Fisio + 1 Comunicação, num total de 17
pessoas, pelo período de treinamento e competição, que ocorrem entre os dias 27/07/2015 a
21/09/2015.
Para o cálculo dos itens previstos nesta etapa, seguimos as seguintes ações:
o
Diárias: Devido ainda não estar disponíveis os boletins dos eventos informando
valores de hospedagem, alimentação e transporte para os eventos, prevemos o valor de
diária, dia/pessoa, para cada integrante da delegação, para todo o custeio referente à
Alimentação, Hospedagem e Transporte Interno, durante o período de viagens,
treinamentos e competição dos eventos.
o
Imposto de Renda: Previsão da incidência da alíquota do Imposto de Renda
(33,33%) sobre o valor total da remessa enviada ao exterior, referente ao Pagamento de
Inscrições, conforme a Instrução Normativa RFB nº 1.214, de 12 de dezembro de 2011.
o
Passagens aéreas: Aquisição de passagens aéreas (ida e volta), para todos os
integrantes da delegação. Valor médio orçado, com previsão de embarque e retorno para
Foz do Iguaçu, com destino ao aeroporto internacional mais próximo da cidade sede da 4ª
Etapa da Copa do Mundo e embarque de retorno do aeroporto internacional mais próximo
da sede do Campeonato Mundial de Canoagem Slalom.
o
Seguro Viagem: Previsão de seguro viagem internacional para todos os integrantes
da delegação a fim de garantir toda segurança no atendimento a possíveis imprevistos
durante todo o período de viagem, treinamentos e competição.
o
Taxas de Inscrição: Pagamento das taxas de inscrição nos eventos, para todo o
período de treinamentos e competições, no valor de 15 euros por dia para cada um dos
integrantes da delegação. Devido ainda não estar disponíveis os boletins dos eventos
informando valores de inscrição dos eventos, adotamos o valor cobrado na última edição
do evento, de acordo com a declaração da Confederação Brasileira de Canoagem.
•
o

E - Campeonato Sul-americano de Canoagem Slalom - Venezuela
Data: 01/11/2015 a 08/11/2015
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o
Local: Venezuela
o
Duração: 8 dias
o
Categorias: Canoagem Slalom Junior, Sub23 e Sênior
o
Barcos: K1, C1 e C2
o
Delegação: 24 Atletas + 6 Técnicos + 1 Chefe de Equipe + 1 Dep. Médico/Fisio + 1
Comunicação.
o
Total: 33 pessoas
Para a participação nas categorias Junior, Sub23 e Sênior, no Campeonato Sul-americano
de Canoagem Slalom, na Venezuela, está prevista a participação da Equipe Completa,
formada por 24 Atletas + 6 Técnicos + 1 Chefe de Equipe + 1 Dep. Médico/Fisio + 1
Comunicação, num total de 33 pessoas, pelo período de treinamento oficial e competição,
que ocorrem entre os dias 01/11/2015 a 08/11/2015.
Para o cálculo dos itens previstos nesta etapa, seguimos as seguintes ações:
o
Diárias: Devido ainda não estar disponíveis os boletins dos eventos informando
valores de hospedagem, alimentação e transporte para os eventos, prevemos o valor de
diária, dia/pessoa, para cada integrante da delegação, para todo o custeio referente à
Alimentação, Hospedagem e Transporte Interno, durante o período de viagens,
treinamentos e competição dos eventos.
o
Imposto de Renda: Previsão da incidência da alíquota do Imposto de Renda
(33,33%) sobre o valor total da remessa enviada ao exterior, referente ao Pagamento de
Inscrições, conforme a Instrução Normativa RFB nº 1.214, de 12 de dezembro de 2011.
o
Passagens aéreas: Aquisição de passagens aéreas (ida e volta), para todos os
integrantes da delegação. Valor médio orçado, com previsão de embarque e retorno para
Foz do Iguaçu, com destino ao aeroporto internacional mais próximo da cidade sede do
Campeonato Sul-americano de Canoagem Slalom.
o
Seguro Viagem: Previsão de seguro viagem internacional para todos os integrantes
da delegação a fim de garantir toda segurança no atendimento a possíveis imprevistos
durante todo o período de viagem, treinamentos e competição.
o
Taxas de Inscrição: Pagamento das taxas de inscrição nos eventos, para todo o
período de treinamentos e competições, no valor de 40 dólares por pessoa, para cada um
dos integrantes da delegação. Devido ainda não estar disponíveis os boletins dos eventos
informando valores de inscrição dos eventos, adotamos o valor cobrado na última edição
do evento, de acordo com a declaração da Confederação Brasileira de Canoagem.
o
Locação de Caminhonete para o Reboque das Embarcações: Locação de
caminhonete com motorista para transportar o reboque de barcos para o Campeonato Sulamericano de Canoagem Slalom, na Venezuela.
Para a participação no Campeonato Sul-americano de Canoagem, será necessário realizar o
envio das embarcações da Equipe Permanente de Canoagem Slalom.
Devido ao tamanho da Carreta (Reboque) de embarcações, não é possível, e nem
recomendável a utilização de um carro de menor porte e potência. Desta forma prevemos a
locação de uma caminhonete para o reboque. Previsão de locação de 1 Caminhonete, de
29/10/2015 a 11/11/2015 (14 dias). O valor apresentado da diária da locação foi calculado
pela média do valor da locação de uma Caminhonete 4x4, com quilometragem livre e
seguro, pelo período de 14 dias, em 3 empresas locadoras de veículos para a cidade de Foz
do iguaçu.
•
o
o

G - Treinamento Internacional - Penrith-AUS
Data: 15/02/2015 a 01/03/2015
Local: Penrith-AUS
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o
Duração: 15 dias
o
Delegação: 5 Atletas + 2 Técnicos + 1 Chefe de Equipe + 1 Dep. Médico/Fisio + 1
Comunicação.
o
Total: 10 pessoas
Visando a melhor preparação para a participação no Campeonato Mundial Junior e Sub23
que será realizado em Foz do Iguaçu, está previsto neste projeto, recursos para realização
de um estágio de Treinamento Internacional em Penrith-AUS no período em que a Pista do
Canal de Itaipu está fechada devido ao período da Piracema.
Este estágio de treinamento é importante, tendo em vista que no período em que está
previsto, são realizadas as provas do Campeonato Australiano de Canoagem Slalom, o que
permitirá que nossos atletas treinem com os melhores canoístas da Oceania, assim como
com diversos outras equipes de todo o mundo que descem ao Hemisfério Sul para realizar
os treinamentos no início do ano, tendo em vista que no Hemisfério Norte é Inverno.
É prevista, para este estágio de treinamento, a participação de 5 Atletas + 2 Técnicos + 1
Chefe de Equipe + 1 Dep. Médico/Fisio + 1 Comunicação, num total de 10 pessoas, pelo
período entre os dias 15/02/2015 a 01/03/2015.
Para o cálculo dos itens previstos nesta etapa, seguimos as seguintes ações:
o
Diárias: Prevemos o valor de diária, dia/pessoa, para cada integrante da delegação,
para todo o custeio referente à Alimentação, Hospedagem e Transporte Interno, durante o
período de viagens e treinamentos.
o
Imposto de Renda: Previsão da incidência da alíquota do Imposto de Renda
(33,33%) sobre o valor total da remessa enviada ao exterior, referente ao Pagamento das
Taxas de Utilização do Canal de Treinamento, conforme a Instrução Normativa RFB nº
1.214, de 12 de dezembro de 2011.
o
Passagens aéreas: Aquisição de passagens aéreas (ida e volta), para todos os
integrantes da delegação. Valor médio orçado, com previsão de embarque e retorno para
Foz do Iguaçu, com destino ao aeroporto internacional mais próximo da cidade sede do
estágio de treinamento.
o
Seguro Viagem: Previsão de seguro viagem internacional para todos os integrantes
da delegação a fim de garantir toda segurança no atendimento a possíveis imprevistos
durante todo o período de viagem e treinamentos.
o
Taxas de Utilização do Canal de Treinamento: Pagamento das taxas de Utilização
do Canal de Treinamento, para todo o período, no valor de 24 dólares por dia para cada um
dos integrantes da delegação. Adotamos o valor cobrado no último estágio de treinamento
realizado pela CBCa no ano de 2014, de acordo com a declaração da Confederação
Brasileira de Canoagem.
o
Diária Nacional para Visto: Previsão de 1 diária nacional, no valor de R$ 300,00
por pessoa, para cada integrante da delegação, para todo o custeio referente à Transporte
Interno, Hospedagem e Alimentação, para a retirada do Visto de Entrada na Austrália,
tendo em vista a necessidade de deslocamento Aeroporto x Consulado x Aeroporto,
alimentação e a possibilidade de hospedagem em São Paulo, tendo em vista que esta é a
cidade mais próxima e de fácil acesso em que tem um consulado da Austrália.
o
Passagem Aérea Nacional para Visto: Passagem Aérea, (ida e volta) de Foz do
Iguaçu x São Paulo x Foz do Iguaçu para cada integrante da delegação, para a retirada do
Visto de Entrada na Austrália no Consulado Australiano localizado na cidade de São PauloSP.
o
Taxa de Visto: Pagamento da Taxa de emissão do Visto de Entrada na Austrália,
conforme disposto pelo Consulado, no valor de R$ 284,00 por pessoa.
•

H - Treinamento Internacional - Toronto-CAN

DESCRIÇÃO DO PROJETO

o
o
o
o
o

Data: 02/05/2015 a 11/05/2015
Local: Toronto-CAN
Duração: 10 dias
Delegação: 7 Atletas + 2 Técnicos
Total: 9 pessoas

Visando a melhor preparação para a participação nos Jogos Pan-americanos 2015, que será
realizado em Toronto, no Canadá, está previsto neste projeto, recursos para realização de
um estágio de Treinamento Internacional na mesma pista em que serão realizadas as provas
de Canoagem Slalom nos Jogos, tendo em vista também que estas provas serão
classificatórias olímpicas para os Jogos Olímpicos do Rio 2016.
Este estágio de treinamento é de extrema importância para os objetivos do projeto, que
busca, entre outros objetivos, a tão sonhada conquista da medalha olímpica. Para isto,
precisamos estar preparados para competir nas águas em que serão realizadas as
classificatórias olímpicas continentais da modalidade, para assim conquistar as vagas para
os jogos olímpicos.
É prevista, para este estágio de treinamento, a participação de 7 Atletas + 2 Técnicos, num
total de 9 pessoas, pelo período entre os dias 02/05/2015 a 11/05/2015.
Para o cálculo dos itens previstos nesta etapa, seguimos as seguintes ações:
o
Diárias: Prevemos o valor de diária, dia/pessoa, para cada integrante da delegação,
para todo o custeio referente à Alimentação, Hospedagem e Transporte Interno, durante o
período de viagens e treinamentos.
o
Imposto de Renda: Previsão da incidência da alíquota do Imposto de Renda
(33,33%) sobre o valor total da remessa enviada ao exterior, referente ao Pagamento das
Taxas de Utilização do Canal de Treinamento, conforme a Instrução Normativa RFB nº
1.214, de 12 de dezembro de 2011.
o
Passagens aéreas: Aquisição de passagens aéreas (ida e volta), para todos os
integrantes da delegação. Valor médio orçado, com previsão de embarque e retorno para
Foz do Iguaçu, com destino ao aeroporto internacional mais próximo da cidade sede do
estágio de treinamento.
o
Seguro Viagem: Previsão de seguro viagem internacional para todos os integrantes
da delegação a fim de garantir toda segurança no atendimento a possíveis imprevistos
durante todo o período de viagem e treinamentos.
o
Taxas de Utilização do Canal de Treinamento: Pagamento das taxas de Utilização
do Canal de Treinamento, para todo o período, no valor de 30 dólares por dia para cada um
dos integrantes da delegação. Adotamos o valor de acordo com a declaração da
Confederação Brasileira de Canoagem.
Material Médico / Fisioterápico
•
Farmácia
Para suprir eventuais necessidades ou situações em que sejam necessária a aplicação de
algum procedimento fisioterápico, de prevenção e/ou recuperação de lesões dos atletas,
sempre sob a orientação do Fisioterapeuta da Equipe Permanente, prevemos neste projeto
alguns materiais de procedimento necessários para o atendimento aos atletas da Equipe
Permanente.
Deve-se ressaltar também que nenhum destes materiais ou produtos contêm quaisquer
substâncias proibidas que compõe a lista de doping da WADA, garantindo assim total
segurança na utilização destes.
Agulhas para Acupuntura
Material de consumo para utilização nos tratamentos fisioterápicos.
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Agulhas para Acupuntura de 25mm x 30mm.
Caixa com 1.000 agulhas.
Aparelho de Ultrassom 1 e 3mhz
Aquisição de aparelho de Ultrassom de 1 e 3 mhz para utilização nos tratamentos
fisioterápicos.
Modelo Referência: Sonopulse III Ibramed
Bandagem Funcional - Rolo de 5cm x 35m
Material de consumo para utilização nos tratamentos fisioterápicos e massoterápicos.
Modelo Referência: Rolo de 5cm x 35m, várias cores
Bola Suiça
Aquisição de bola suíça de 75cm de diâmetro, anti-estouro, para utilização nos tratamentos
fisioterápicos, de estabilidade e reforço neuromuscular.
Creme de Massagem Corporal - 500ml
Material de consumo para utilização nos tratamentos fisioterápicos e massoterápicos.
Gel condutor - Pote 5Kg
Material de consumo para utilização nos tratamentos fisioterápicos.
Gel de Massagem Arnica - 120g
Material de consumo para utilização nos tratamentos fisioterápicos e massoterápicos.
Infra Vermelho de Mesa para Fisioterapia, Termoterapia e Fototerapia.
Aquisição de aparelho de Infra Vermelho de Mesa para utilização nos tratamentos
fisioterápicos, termoterápicos e fototerápicos.
Modelo Referência: Infra Vermelho Carci
Mesa de Massagem Portátil de Madeira para Clínicas.
Aquisição de aparelho de Mesa de Massagem Portátil de Madeira para Clínicas para
utilização nos tratamentos fisioterápicos.
Neurodyn Portátil Tens Sonopulse III
Aquisição de aparelho de Neurodyn Portátil, Correntes Tens, Fes e Russa, para utilização
nos tratamentos fisioterápicos.
Modelo Referência: Neurodyn Portátil Tens Sonopulse III Ibramed
Óleos para Massagem - 1.000ml
Material de consumo para utilização nos tratamentos fisioterápicos e massoterápicos.
•
•

ATIVIDADE MEIO
Recursos Humanos - Atividade Meio

•
Assessor Jurídico - (CLT)
Manter a contratação de 1 Assessor Jurídico, responsável pelo acompanhamento diário das
ações propostas pelo projeto, bem como exigir que as informações estejam disponibilizadas
no site do Projeto, garantindo assim a execução de acordo com o plano de execução aqui
proposto e a prestação de contas quase que diária do mesmo. Será o responsável por
elaborar toda a documentação necessária para as contratações dos recursos humanos
(nacionais e internacionais) e serviços, elaboração de editais de compra e contratação,
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elaboração de regras, regimento interno, ofícios, rescisões e visto de trabalho devem ser
providenciados através dessa assessoria.
Tendo em vista o internamento permanente de atletas menores de idade, ficará ele
responsável por elaborar e/ou providenciar todas as documentações legais necessárias para
a plena execução do projeto.
A remuneração prevista para este profissional está de acordo com valores adotados no
projeto “Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu - ANO II Continuidade (Processo n° 58701.005149/2012-18)”, atualmente em execução e condizente
com os padrões salariais da função observados no mercado, segundo pesquisa de cargos e
salários realizada pelo Instituto de Pesquisas, acrescido de 0,67% ao mês de aumento
sindical da categoria.
A duração de 13 meses refere-se a previsão do 13° salário.
O contrato com este profissional será firmado e respeitará todas as normas da CLT, com
jornada de trabalho de 200 horas mensais (Segunda a Sexta: das 08:00 as 18:00).
•
Assistente Administrativo - (CLT)
Manter a contratação do Assistente Administrativo e realizar a contratação de mais um
Assistente Administrativo, o qual deverá preencher os pré-requisitos necessários, assim
como estar de acordo com as condições de trabalho abaixo descritas:
- Descrição sumária:
Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e
logística; atendem fornecedores e clientes, fornecendo e recebendo informações sobre
produtos e serviços; tratam de documentos variados, cumprindo todo o procedimento
necessário referente aos mesmos. Responsável em fazer contatos com fornecedores para
fechamento de notas dos pagamentos, serviços de cartório, bancos, relatório de atividades
exercidas no mês.
- Formação e experiência:
Para o acesso às ocupações dessa família ocupacional requer-se o ensino médio completo,
curso básico de qualificação de até duzentas horas/aula e de um a dois anos de experiência
profissional. A(s) ocupação(ões) elencada(s) nesta família ocupacional demanda formação
profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos
estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
exceto os casos previstos no art. 10 do Decreto 5. 598/2005.
- Condições gerais de exercício:
Atuará em empresas privadas. São assalariados celetistas. Trabalham em equipe, com
supervisão, em ambiente fechado e em horário diurno. Eventualmente, trabalham em
posições desconfortáveis durante longos períodos.
- Recursos de trabalho:
Calculadora; Telefone; Fotocopiadora; Legislação; Computador; Material bibliográfico;
Material de consumo; Material de escritório (mobiliário); Recursos de informática.
A remuneração prevista para este profissional está de acordo com valores adotados no
projeto “Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu - ANO II Continuidade (Processo n° 58701.005149/2012-18)”, atualmente em execução e condizente
com os padrões salariais da função observados no mercado, segundo pesquisa de cargos e
salários realizada pelo Instituto de Pesquisas, acrescido de 0,67% ao mês de aumento
sindical da categoria.
A duração de 13 meses refere-se a previsão do 13° salário.
O contrato com este profissional será firmado e respeitará todas as normas da CLT, com
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jornada de trabalho de 200 horas mensais (Segunda a Sexta: das 08:00 as 18:00).
•

Auxiliar Educacional - (CLT)

Manter a contratação de Auxiliar Educacional para o acompanhamento e auxílio aos atletas
no que diz respeito ao desenvolvimento estudantil dos mesmos.
Tendo em vista a experiência adquirida no ano de 2012, por meio da execução do Projeto
Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu (Processo n°
58701.001293/2011-96), em que alguns dos atletas beneficiados vinham enfrentando
dificuldades para o acompanhamento dos estudos, em vista dos períodos de competições,
neste projeto prevemos a contratação de um Auxiliar Educacional, para
acompanhar/orientar/auxiliar os atletas para os estudos, o que se mostrou uma ação mais do
que correta durante a execução do projeto Equipe Permanente de Canoagem Slalom em
Foz do Iguaçu - ANO II - Continuidade (Processo n° 58701.005149/2012-18).
Este profissional deverá preencher os pré-requisitos necessários, assim como estar de
acordo com as condições de trabalho abaixo descritas:
- Descrição sumária:
É o trabalhador habilitado com curso específico e estágio que tem sob a sua
responsabilidade a orientação de uma classe. Organiza e aplica os meios educativos
adequados em ordem ao desenvolvimento integral da criança e adolescente: psicomotor,
afetivo, intelectual, social, moral, etc. Acompanha a evolução do jovem e estabelece
contatos com os pais no sentido de se obter uma ação educativa integrada. É também
designado por educador de infância o trabalhador habilitado por diploma outorgado pelo
Ministério da Educação para o exercício das funções acima descritas, desde que
efetivamente as exerça ou como tal tenha sido contratado.
- Formação e experiência:
Para o acesso às ocupações dessa família ocupacional requer-se o ensino médio completo,
curso básico de qualificação de até duzentas horas/aula e de um a dois anos de experiência
profissional. A(s) ocupação(ões) elencada(s) nesta família ocupacional demanda formação
profissional para efeitos do cálculo do número de aprendizes a serem contratados pelos
estabelecimentos, nos termos do artigo 429 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
exceto os casos previstos no art. 10 do Decreto 5. 598/2005.
- Condições gerais de exercício:
Atuará em empresas privadas. São assalariados celetistas. Trabalham em equipe, com
supervisão, em ambiente fechado e em horário diurno. Eventualmente, trabalham em
posições desconfortáveis durante longos períodos.
A remuneração prevista para este profissional está de acordo com valores adotados no
projeto “Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu - ANO II Continuidade (Processo n° 58701.005149/2012-18)”, atualmente em execução e condizente
com os padrões salariais da função observados no mercado, segundo pesquisa de cargos e
salários realizada pelo Instituto de Pesquisas, acrescido de 0,67% ao mês de aumento
sindical da categoria.
A duração de 13 meses refere-se a previsão do 13° salário.
O contrato com este profissional será firmado e respeitará todas as normas da CLT, com
jornada de trabalho de 200 horas mensais (Segunda a Sexta: das 08:00 as 18:00).
•
Coordenadora de Alojamento (Governanta) - (CLT)
Manter a contratação de uma profissional que é responsável pela coordenação de todos os
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aspectos relacionados ao alojamento dos atletas da Equipe Permanente de Canoagem
Slalom.
Profissional responsável pela organização dos alojamentos dos atletas, garantindo a o bom
comportamento da Equipe, e a qualidade dos serviços prestados pela pousada.
Ficará sob sua supervisão a garantia dos serviços de limpeza, arrumação, alimentação,
segurança e organização dos alojamentos, serviços estes prestados pelos funcionários da
pousada.
Tendo em vista o internamento de menores de idade no alojamento, será esta profissional a
responsável por garantir todos os direitos destes menores (garantia a saúde, educação e
lazer), sendo ela designada como tutora responsável pelos mesmos.
A remuneração prevista para este profissional está de acordo com valores adotados no
projeto “Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu - ANO II Continuidade (Processo n° 58701.005149/2012-18)”, atualmente em execução e condizente
com os padrões salariais da função observados no mercado, segundo pesquisa de cargos e
salários realizada pelo Instituto de Pesquisas, acrescido de 0,67% ao mês de aumento
sindical da categoria.
A duração de 13 meses refere-se a previsão do 13° salário.
O contrato com este profissional será firmado e respeitará todas as normas da CLT, com
jornada de trabalho de 200 horas mensais (Segunda a Sexta: das 08:00 as 18:00).
Supervisor Financeiro / Pagamentos - (CLT)
Manter a contratação de Supervisor Financeiro / Pagamentos, com nível superior, com
experiência na área.
Estará subordinado ao Superintendente do projeto e terá um assistente administrativo
auxiliando suas atividades.
Terá como principal atividade a supervisão da área de contas, pagamentos a fornecedores,
bancos, elaboração de fluxo de caixa, relatórios gerências, borderôs de pagamentos, custos
e orçamentos, estatísticas e fluxogramas, coordenação de contas a receber, créditos e
aplicações financeiras, garantindo a correta aplicação dos recursos incentivados e a devida
prestação de contas.
A remuneração prevista para este profissional está de acordo com valores adotados no
projeto “Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu - ANO II Continuidade (Processo n° 58701.005149/2012-18)”, atualmente em execução e condizente
com os padrões salariais da função observados no mercado, segundo pesquisa de cargos e
salários realizada pelo Instituto de Pesquisas, acrescido de 0,67% ao mês de aumento
sindical da categoria.
A duração de 13 meses refere-se a previsão do 13° salário.
O contrato com este profissional será firmado e respeitará todas as normas da CLT, com
jornada de trabalho de 200 horas mensais (Segunda a Sexta: das 08:00 as 18:00).
•
Encargos Trabalhistas
Prevendo os encargos trabalhistas e a incidência de impostos sobre a contratação dos
profissionais em regime de CLT, estão previstos neste projeto os seguintes cálculos dos
percentuais incidentes, referente à CLT, totalizando 62,03%:
ENCARGOS TRABALHISTAS
SOBRE SALÁRIO MENSAL
INSS
26,50%
PIS
1,00%
FGTS
8,00%
SOBRE 13º SALÁRIO
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INSS (26,50%)
PIS (1,00%)
FGTS (8,00%)

2,21%
0,08%
0,67%

SOBRE FÉRIAS - 1/3
1/3 DAS FÉRIAS
2,78%
INSS (26,50%)
2,21%
PIS (1,00%)
0,08%
FGTS (8,00%)
0,67%
MULTA FGTS
MULTA (50,00%)

4,17%

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
PATRONAL (8,00%) 0,67%
OUTROS ENCARGOS
OUTROS
13,00%
TOTAL

62,03%

Vale Refeição
Pagamento de Vale Refeição no valor de R$ 18,00 por dia, 22 dias por mês, totalizando R$
396,00 mensais, para todos os profissionais contratados em regime CLT.
•

Divulgação/Promoção
Para a divulgação dos patrocinadores/apoiadores e do Ministério do Esporte,
tornando público o financiamento do projeto por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, está
prevista a aquisição materiais para programação visual do CT.
Produção de adesivos fosco impressos em 4 cores, a prova d'água, em diferentes formatos,
para aplicação nas canoas, caiaques, tendas, equipamentos, entre outros, para a
identificação e divulgação do projeto, do Patrocinador e do Ministério do Esporte.
Está previsto também a produção de 1 Back Drop em Metalom com lona de 6m x 2,50m
para a identificação e divulgação do Projeto, do patrocinador e do Ministério do Esporte.
•
Serviços Operacionais
Assessoria Contábil e Prestação de Contas
Contratação de empresa para contabilidade e prestação de contas do projeto. Fará o
processamento da folha de pagamento do projeto, com cálculo dos impostos, contribuições
e encargos devidos. Emissão das guias de pagamentos destes mesmos impostos e encargos
e ainda, auditoria e revisão da prestação de contas relacionadas aos recursos aplicados no
projeto.
Assessoria de Comunicação Visual
Assessoria de Comunicação Visual (agência de publicidade, comunicação, design ou afins)
para criação dos materiais de divulgação, acompanhamento da produção e
aplicação/instalação dos mesmos.
Desenvolvimento e criação do desing das peças de uniformes da Equipe Permanente
previstos neste projeto, aplicação das logos da Lei de Incentivo + Ministério do Esporte,
patrocinadores e apoiadores, e acompanhamento da produção destes materiais.
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Assessoria de Imprensa
Assessoria de imprensa para trabalhar a exposição e o relacionamento de atletas e
patrocinadores assim como promover a divulgação dos mesmos e do projeto em si, de
forma espontânea em mídia regional e nacional.
Divulgação da participação dos atletas, eventos, resultados, atividades e demais
informações relacionadas ao projeto. Entendemos ser este, um serviço de grande valia
também para a elaboração do relatório de execução e prestação de contas.
Tradução Juramentada
Serviço de Tradução Juramentada para a tradução dos orçamentos realizados em língua
estrangeira (inglês), devido a necessidade de importação de equipamentos esportivos
previstos neste projeto e a necessidade de tradução juramentada dos documentos
comprobatórios, em língua estrangeira, para a prestação de contas.
•
Material de Consumo / Expediente
Compra de material de consumo básico para escritório, como folhas de papel, pastas,
grampos, cola, entre outros, para suprir as necessidades de administração do projeto.
Taxas/Inscrições
Para garantir os mesmos benefícios oferecidos à todos os profissionais contratados
por meio deste projeto, independentemente destes pertencerem a ações previstas para
Atividade Fim ou Atividade Meio, e em respeito as Leis Trabalhistas e à CLT, prevemos
para os profissionais do Departamento Administrativo os benefícios de Plano de Saúde e
Seguro de Vida.
•
Plano de Saúde
Contratação de Plano de Saúde para todos os profissionais do Departamento
Administrativo da Equipe Permanente de Canoagem Slalom.
Planos individuais, de cobertura estadual, clínico e hospitalar, para exames, consultas,
internamentos, sem obstetrícia e sem cobertura odontológica, com internamentos em quarto
coletivo/ambulatório/enfermaria.
Atendimentos e internamentos de urgência e emergência nacional.
Valor do plano definido por Faixa Etária do beneficiário.
•
Seguro de Vida
Cobertura de seguro de vida e acidente, individual, para todos os profissionais do
Departamento Administrativo da Equipe Permanente de Canoagem Slalom, durante todo o
período em que os mesmos estiverem sob responsabilidade da proponente.
O valor da cobertura de seguro de vida e acidentes que optamos para nossos profissionais
são os seguintes:
Morte = R$ 70.000,00
Invalidez Permanente = R$ 70.000,00
Despesas Médicas Hospitalares = R$ 7.000,00
•
Material de Limpeza e Higiene
Compra de material de consumo básico para limpeza e higiene do escritório da Equipe
Técnica e Administrativa, como pano de chão, papel higiênico, detergente, desinfetante,
entre outros, para suprir as necessidades do projeto.
•

Material de Informática
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•
Notebook
Aquisição de notebooks Intel Core i5 8GB 500GB 24GB SSD 14" Windows 8, sendo
destinado para utilização do novo assistente administrativo.
Este equipamento, indispensável para a execução das funções administrativas, será
utilizado pelo assistente administrativo para a realização dos serviços diários relacionados
às áreas de atuação, como a de recursos humanos, administração, finanças e logística;
fornecendo e recebendo informações sobre produtos e serviços; elaboração e
armazenamento de documentos variados, cumprindo todo o procedimento necessário
referente aos mesmos, realizando o fechamento de notas dos pagamentos, elaborando os
relatórios de atividades exercidas no mês, entre outros.

IX. FONTES DE RECURSOS PARA O FINANCIAMENTO DO PROJETO
(2) Recursos da Administração Direta ou Indireta de Prefeituras, Governos Estaduais ou do Distrito Federal,
envolvidos na execução do projeto.
(3) Outros incentivos fiscais previstos em Leis Federais, Estaduais, Municipais ou Distrito Federal.
(4) Outros recursos envolvidos na execução do projeto, cuja fonte não seja nenhuma das citadas anteriormente.
(5) Receitas eventualmente geradas com a execução do projeto.
(6) Valor pleiteado para efeito dos benefícios que trata a Lei nº 11.438/06, não podendo estar duplicado nas
outras fontes de recursos o custeio das ações relacionadas ao valor pleiteado.
(7) Detalhe a origem de cada fonte (se existir).
(8) Indique para cada origem, em que, no projeto proposto, será gasto o valor previsto.

FONTES

ORIGEM DO
FINALIDADE
RECURSO (7)
(8)
ATIVIDADE(S) FIM

1. Recursos Próprios
2. Recursos Públicos
3. Outros Incentivos Fiscais
4. Outros recursos
5. Receitas Previstas
6. VALOR PLEITEADO

VALOR (R$)

R$ 5.196.695,75
ATIVIDADE(S) MEIO

1. Recursos Próprios
2. Recursos Públicos
3. Outros Incentivos Fiscais
4. Outros recursos
5. Receitas Previstas
6. VALOR PLEITEADO

R$ 601.583,59
TOTAL GERAL R$ 5.898.279,34
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AÇÃO
Nº

X. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA
PERÍODO DE
EXECUÇÃO
DENOMINAÇÃO DA AÇÃO (*)
INÍCIO
DURAÇÃO

VALOR POR
AÇÃO

ATIVIDADE(S) FIM

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Recursos Humanos - Atividade Fim
Encargos Trabalhistas
Hospedagem/Alimentação
Serviços Operacionais
Material de Informática
Transporte/Locomoção
Seguro
Bolsa Auxílio Atleta
Impostos/Recolhimento
Competições
Material Permanente/Equipamento
Uniformes
Competições Internacionais
Material Médico / Fisioterápico

DATA
DA
ASSINA
TURA
DO
TERMO
DE
COMPR
OMISSO

14 meses
14 meses
13 meses
13 meses
13 meses
13 meses
13 meses
13 meses
13 meses
13 meses
13 meses
13 meses
13 meses
13 meses

879.226,01
588.151,28
715.200,00
288.000,00
19.492,80
202.252,53
87.108,12
763.200,00
0,00
0,00
164.754,67
67.631,39
1.414.402,90
7.276,05
5.196.695,75

14 meses
14 meses
13 meses
14 meses
13 meses
13 meses
13 meses
13 meses

236.938,52
175.484,54
19.599,66
142.506,81
6.013,87
18.457,92
406,38
2.175,89
601.583,59
5.798.279,34
100.000,00
1,725%
5.898.279,34

TOTAL ATIVIDADE FIM
ATIVIDADE(S) MEIO

1
2
3
4
5
6
7
8

Recursos Humanos - Atividade Meio
Encargos Trabalhistas
Divulgação/Promoção
Serviços operacionais
Material de Consumo / Expediente
Taxas / Inscrições
Material de Limpeza e Higiene
Material de Informática

DATA
DA
ASSINA
TURA
DO
TERMO
DE
COMPR
OMISSO

TOTAL ATIVIDADE MEIO
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Valor
Porcentagem

TOTAL GERAL
(*) As ações aqui descritas deverão ser as mesmas identificadas no orçamento analítico

