
 

Confederação Brasileira de Remo 
Florianópolis, 11 de dezembro de 2020 
 

Nota de Esclarecimento 
 
Sobre a matéria veiculada na coluna Olhar Olímpico, no site Uol.com.br*, a Confede-
ração Brasileira de Remo (CBR) esclarece que o jornalista e autor da matéria, Sr. 
Demétrio Vecchioli, não apresentou, na íntegra, as explicações prestadas pela enti-
dade acerca dos fatos abordados na reportagem.  

Assim, a CBR vem disponibilizar a íntegra do documento encaminhado, bem como 
reafirmar que: 

1. Não recebeu qualquer notícia de assédio para troca de clube às atletas autoras 
das acusações e supostamente praticado por integrante da equipe técnica da 
entidade esportiva, senão exclusivamente pela publicação da matéria veiculado 
no jornal eletrônico; 

2. Não tem conhecimento e não foi intimada a prestar qualquer esclarecimento 
junto ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB), sobre os fatos, sendo que o Comitê 
possui canal específico para denúncias relacionadas a desvios de condutas, 
através do Canal da Ouvidoria e Ética, onde a denúncia é realizada através de 
um formulário online ou ligação para o número 0800 512-6666. As queixas 
registradas no site passam por uma triagem independente e são encaminhadas 
para o Compliance Officer ou Comitê de Ética que realiza uma análise prévia e 
avalia se a mesma é de competência do COB. Este procedimento garante que 
denunciados não tenham acesso ao relato. Outrossim, a CBR também possui no 
seu site o manual POLÍTICA DE PREVENÇÃO AO ASSÉDIO, À DISCRIMINAÇÃO E À 
VIOLÊNCIA NO REMO, e se provocado, prontamente adotará todas as medidas 
necessárias para apoiar os atletas no combate a abusos; 

3. A utilização das instalações do Clube Flamengo está devidamente registrada 
mediante contrato de uso do espaço e todos os interessados em treinar no local, 
desde que cumpridos os requisitos mínimos do processo seletivo, e nos períodos 
oficiais de treinamento da seleção brasileira possuem acesso ao local, sem 
privilégios de qualquer natureza; 



 

4. A transferência de atletas entre clubes de um mesmo estado é intermediada 
pela federação local, nos termos do art 12, d, do Estatuto da CBR, sendo ainda a 
necessária autorização do clube de origem do atleta para que a transferência 
seja efetivada, não havendo notícia de irregularidade da mudança ocorrida em 
2019, senão pela reportagem; 

5. Em relação ao Centro de Treinamento da Federação de Remo do Rio de Janeiro 
(FRERJ), cabe informar, que este não é o local oficial de treinamento da Seleção 
Brasileira de Remo e que o mesmo não dispõe de infraestrutura adequada para 
atender aos treinos executados pelos atletas selecionados. O espaço, que já foi 
da CBR, está desde 2016 sob comando da FRERJ; 

6. No tocante a remuneração de diretores, a CBR informa que é uma associação de 
fins não econômicos, de caráter desportivo, e que a remuneração dos diretores 
está autorizada em lei, desde que observados a entidade os limites estabelecidos 
nos §§ 4º a 6º do art. 12 da Lei nº 9.532, de 1997, e de igual teor o disposto no 
art. 4, inciso VI da Lei n. 9.790/1999; exigindo que esses dirigentes atuem 
efetivamente na gestão executiva da entidade. No caso, a legislação exige uma 
atuação continua do dirigente para que seja justificado o pagamento de 
remuneração, sendo que a CBR cumpre integralmente as exigencias;    

7. Acerca do atleta do Vasco da Gama, a CBR informa que todos os atletas que 
estão treinando pela Seleção Brasileira de Remo são monitorados através de 
testes. As convocações foram enviadas aos clubes através de Boletim Técnico 
publicado semanas antes do início da concentração. O Boletim está publicado 
no site da CBR. Assim, o atleta citado pelo vice-presidente do Vasco da Gama 
realizou o teste conforme solicitado e no resultado apresentou anticorpos. O 
resultado foi enviado previamente ao início do período de treinamento. Estes 
documentos estão registrados, inclusive sendo de conhecimento do depar-
tamento médico do clube. Houve troca de e-mails sobre esta condição, incluindo 
o vice-presidente do Vasco. O boletim de convocação foi publicado em 20 de 
agosto, o atleta realizou o teste de sanguíneo, incluindo para Covid19 em 29 de 
agosto, recebeu e enviou o resultado (reagente para anticorpos) em 02 de setembro 
e foi autorizado a iniciar o treinamento com a Seleção em 03 de setembro; 

8. Sobre a alegação de falta de regras objetivas, a CBR informa que os critérios e 
datas das Seletivas Nacionais são divulgados com meses de antecedência e 
constam no Caminho da Seleção, documento que explica o processo seletivo 



 

para ingresso na Seleção Brasileira. As tomadas de tempo em provas de 1900 
metros são utilizadas pela Federação Internacional, sendo somente uma das 
etapas classificatórias. Os Boletins Técnicos são publicados antecipadamente e 
todos ficam disponíveis no site da confederação com suas respectivas datas de 
publicação. Todo o processo seletivo é claro e objetivo: atletas que apresentam a 
melhor performance vencem as provas e são convocados, não há critérios 
subjetivos. Os Boletins Técnicos são publicados nos links abaixo e enviados por 
e-mail para todos os atletas, técnicos e dirigentes cadastrados no Sistema 
Integrado de Remo, banco de dados da CBR: Boletins Temporada 2021: 
http://www.remobrasil.com/selecao/temporada-2021 e Boletins Temporada 
2020: http://www.remobrasil.com/boletins/boletins-tecnicos/109-temporada-
2020; 

A Confederação está e sempre esteve a disposição de profissionais ou instituições que 
venham a somar, que tenham o único objetivo de agregar e desenvolver o esporte. 
 

* URL: https://www.uol.com.br/esporte/colunas/olhar-olimpico/2020/12/07/atle 
tas-e-rivais-acusam-flamengo-de-aparelhar-confederacao-de-remo.htm  

 


