
PROJETO 
 

ENCONTRO SUDAMERICANO DE REMO 

MÁSTER DE CLUBES 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Clube proponente: Sport Club Corinthians Paulista (São Paulo – Brasil) 
CNPJ: 61.902.722/0001-26 

 
Responsável pela Instituição proponente: Dorival Solera Torres 
dorival@dovil.com.br  - +5511942191955 

 
Comissão Organizadora 

 
Diretor do Departamento de Remo: Dorival Solera Torres 

 
Gilberto de Mattos – Coordenador Geral 
remomaster@gmail.com, +5511980598800 

 
Vladen Vieira – Coordenação Financeira e Logística 
vladen@terra.com.br ,(19) 9 9935-8062 / (19) 3863-0075 / (19) 9 8118-6197 

 
Solange Bhering – Coordenação de divulgação do Evento 
solangebhering@hotmail.com , +5511970695218 

 
Soraia A. F. de Mattos – Secretaria do Evento 
soraiaafmattos@gmail.com, +5511983992729 

 
 
 

Coordenador de Informática – José Ricardo Orsi 
cadoorsi@uol.com.br  - +5511946479757 

 

 
 

Data – 1 a 3 de maio de 2020 
 
Local – Raia Olímpica da Cidade Universitária de São Paulo – USP 

 
 
 
 

A atribuição do “XXV ENCONTRO SULAMERICANO DE REMO MASTER” - 2020 para 

a cidade de São Paulo consolidará um amplo programa de investimentos já 

iniciado, complementando a estrutura apresentada a seguir, para modernizar e 

expandir o local da regata e deixar um grande legado ao REMO. 

A Raia Olímpica sito à Av. Professor Mello Moraes, 1382 - Butantã, São Paulo é 

paralela à marginal do Rio Pinheiros, consiste de um conjunto esportivo destinado 

à prática do remo em todas as suas variações (Remo, Canoagem, Stand Up, etc). 

Conta com vestiários, sala de musculação, pista externa, flotilhas de barcos dos 

clubes e suas garagens. 

Sendo um lago construído para o Remo com dimensões de 2.150m x 100m e 2,5m 

de profundidade de água proveniente de lençol freático,  limpa, com diversas 
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espécies de peixes e tartarugas além de pássaros e árvores frutíferas por toda 
 

sua extensão. 
 

Vista dos 1500m para a Largada. 
 

 
 

Possui pontão de embarque e desembarque nos ~1200m. 
 

 
 
 
 

Está isolada da via expressa da avenida marginal do Rio Pinheiros por  painéis, de 

vidro  com  molduras  em alumínio,  fixados  em  uma  viga de  concreto. Cada 

painel  tem aproximadamente 4m  de  altura,  dos  quais  3  são  de  material 

transparente e um de concreto na base. 

As placas de vidro possuem adesivos com imagens para evitar a colisão das 

aves que voam na região. 



 
 

Crédito:Marcos Santos/USP Imagens 

Foi inaugurada em 1973, com a realização da I Regata Internacional, que contou 

com a participação de equipes da América do Sul e do Norte. Atualmente abriga as 

garagens dos principais clubes de Remo do Estado de São Paulo, como o Clube 

de Regatas Bandeirante, o Esporte Clube Pinheiros, o Clube Atlético Paulistano, o 

Sport Club Corinthians Paulista, Remo Meu Rumo, além do CEPEUSP. 

Possui balizamento Albano em toda sua extensão. 
 

 
 
 
 

Possui  sinalização  fixa  (marcadores  de  alvenaria)  a  cada  500  metros  e 

sinalização com placas a cada 250 metros. 



 
 
 
 
 
 

Serão instalados Partidores fixos com sinalizadores sonoros e luminosos de 

partida. 

 



Torre de partida  
 

 
 

 
 

A torre de chegada foi contruída e coberta para oferecer maior privacidade e 

conforto para os árbitros, possuindo tomadas de energia elétrica. 

 
 

 



Área de chegada  
 

 
 
 

Uma área espaçosa e coberta ao lado da torre de chegada oferece espaço 

adicional para alimentação,através de food-truck bem como uma visão perfeita 

do curso da regata. 

 
Mobilidade urbana 

Está localizada a 20 km do centro da cidade de São Paulo (marco zero) e possui 

num raio de 5 km vários hotéis e hostels, além do campus da Universidade de 

São Paulo possuir alojamento ao lado da Raia Olímpica. 

 
 

Custo estimado de inscrições e assentos 
 

Inscrição – 50$ (cinquenta dólares com direito a um assento) 

Assento (regata) adicional - 10$ (dez dólares) 



PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO  
 

 
 

Espaço reservado a instalação das empresas de alimentação 
 

 
 
 

EQUIPE DE TRABALHO –  equipes de apoio, arbitragem,etc. 
 
VOLUNTÁRIOS – pessoal de apoio, seguradores de barcos, equipe de 

orientação para público em geral e atletas visitantes. 
 

SUPORTE BÁSICO – Ambulância e salva vidas (bombeiros) / lanchas e motores 
 

PREMIAÇÃO – Sagrar-se-á CAMPEÃO o clube que conquistar o maior número 

de vitórias, seguido pelos segundos, terceiros, e assim sucessivamente em 

caso de desempate. Caso persista o empate será considerado a maior média 

de idade dos primeiros lugares obtidos. 
 

Serão  agraciadas  com  medalhas  as  equipes  vencedoras,  segundos  e 

terceiros lugares que completarem a prova em cada evento concorrente. 

 

DIVULGAÇÃO - estratégias de divulgação do Projeto na mídia e redes sociais. 

PARCERIAS / APOIO - parcerias públicas e/ou privadas envolvidas no Projeto 

(CBR /Metadil / Governo do Estado / Prefeitura, etc) 



 

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES 
 

Organização do Campeonato Brasileiro de Remo Master 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=ekAqtNT6jwU 

Organização do Campeonato Brasileiro de Remo Master 2017 

http://www.remomaster2017.com.br/index.html 

https://www.youtube.com/watch?v=WU1AF_ILAe4 

Organização da regata Fita Azul Master do Remo Brasileiro 
 

http://www.fitaazulmaster.com.br/ 
 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O presente projeto poderá sofrer alterações e atualizações visando a sua 

melhoria e eventuais sugestões da Comissão Máster Sudamericana de Clubes 

de Remo. 
 
 
 

São Paulo, 15 de fevereiro de 2019 
 
 
 
Dorival Solera Torres – Diretor do Departamento de Remo 

 
Gilberto de Mattos – Coordenador Geral 

 
Soraia A. F. Mattos – Secretaria do Evento 

 
Solange Bhering – Coordenação de divulgação do Evento 

 
Vladen Vieira – Coordenador financeiro e de infra-estrutura e logística 

 
José Ricardo Orsi – Coordenador de Informática 
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