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Edital CBR – 01/2019 – Nº 02 
Processo Seletivo para Concessão de Barcos e Remos  
Pré-Requisitos 
 

A CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO, designada pela sigla CBR, associação de fins 
não econômicos, de caráter desportivo, com personalidade jurídica e patrimônio pró-
prio, com sede na Avenida Graça Aranha, 145, Sala 709, Centro, RJ, inscrita no CNPJ Nº 
30.276.570/0001‐70, no uso de suas atribuições legais, torna público o edital com os 
pré-requisitos mínimos para a concessão dos equipamentos (barcos e remos) contidos 
no Edital de Número 01. 

Os clubes, devidamente inscritos conforme Anexo de Nº 02, estarão aptos a seguir no 
presente processo seletivo de concessão de barcos e remos, conforme Edital de Nº 01, 
devendo comprovar os seguintes requisitos mínimos: 

01. Apresentar estatuto atualizado compatível com a legislação brasileira, CBR e FISA; 

02. Apresentar habilitação junto ao CREF do seu estado e possuir como colabora-
dor profissional capacitado e habilitado pela CBR para captação, formação e 
orientação permanente de atletas (apresentar declaração com o nome do pro-
fissional). O nível da capacitação deverá ser condizente com o Selo Brasil pro-
posto (item 8) (exemplo: Treinador Nível I CBR, Selo Escola de Remo); 

03. Comprovar que está filiado na federação do seu estado, em pleno direito de 
atividade e participando de competições regionais (anexar declaração da fede-
ração). Em estados sem federação regular ou inexistente, anexar declaração de 
atividade emitida por autoridade na área de esporte municipal ou estadual. A 
CBR verificará a atividade do clube ou associação; 

04. Comprovar que possui sede própria ou cedida onde serão realizadas as ativi-
dades (apresentar comprovante como escritura, contrato ou convênio); 

05. Comprovar que possui Escola de Remo e ter atendido, no mínimo, 30 atletas no-
vos alunos no último ano (enviar lista de atletas com nome, idade, telefone de 
contato e data da iniciação), regularmente cadastrados no SIR e na federação; 



 

06. Apresentar a lista de atletas que utilizarão os equipamentos, dentro das carac-
terísticas do Edital de Nº 01; 

07. Apresentar Plano de Treinamento aplicado para os atletas em atividade; 

08. Preencher o formulário para classificação do Selo Brasil.  

Conforme Cláusula V, prevista no Edital de Nº 01, o clube interessado deverá enviar as 
documentações que comprovem os pré-requisitos mínimos até o dia 26/07/2019, jun-
tamente com os documentos que comprovem a capacidade para fins de qualificação. 
Enviar os documentos digitalizados para o e-mail inscrições@remobrasil.com. 

Para a manutenção da concessão dos equipamentos constantes no Edital de Nº 01, 
ficam os clubes comodatários obrigados a renovar os pré-requisitos contidos neste edi-
tal, nos seguintes termos: 

01. Apresentar os documentos contidos como pré-requisitos (item 1 a 7) cons-
tante neste edital até 31 de janeiro de cada ano vindouro; 

02. Apresentar lista dos atletas que utilizaram os equipamentos no ano anterior; 

03. Enviar relatório contendo fotos dos barcos e remos e seu estado de conserva-
ção com a devida manutenção dos equipamentos cedidos; 

04. Atender a pontuação do nível desejado, que será proposto pela comissão téc-
nica da CBR, renovada através de nova verificação. 

O descumprimento pelo clube contemplado de qualquer um dos itens contemplados 
neste edital levará a advertências, podendo o contrato ser rescindido e assim tendo a 
devolução dos materiais entregues em comodato. 

O formulário do Selo Brasil pode ser encontrado no Anexo Nº03. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
EDSON A. PEREIRA JR. 
Presidente da Confederação Brasileira de Remo 


