
 

 

Aluguel de embarcações 
 

 

Prezados colegas 
 
Informamos que as agremiações que necessitarem alugar barcos para a regata, deverão entrar em contato 

diretamente com a CBR e clubes participantes para verificarem a disponibilidade das embarcações. 

 

A Confederação Brasileira de Remo (CBR) fornecerá barcos para alugar durante o XXV Encontro 

Sulamericano de Remo Máster. 

Taxa de aluguel: R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), equivalente a 35 dólares por assento, sendo que para um 

número de assentos superior a 50 por agremiação, o valor será reduzido para R$ 120,00 (equivalente a 28 

dólares) por assento. 

O prazo para reserva de aluguel de barcos vai até dia 30 de abril de 2020, sendo que o aluguel do barco será 

feito para as provas nos dias da regata e, estará disponível de 30 a 45 minutos antes da prova. 

Também poderão ser alugados barcos para treinamentos na terça, quarta e quinta feira que antecede a regata 

pelos valores acima definidos, por período de 60 minutos. 

 Aluguel de barcos da CBR estão disponíveis no link: http://bit.ly/2UNDtun 

Contato para maiores informações: 

Saulo Deboni – saulodeboni@remobrasil.com 

Fernando -    (21) 99358-0516 

 
Sport Club Corinthians Paulista – responsável  Guilherme Maciel 

  Email : gcm.remo@gmail.com     /    (11) 9 8461-9903  

 
 
GPA – Porto Alegre - responsável João Carlos Gonçalves  
Cel  –  (51) 996209525  
Email:  toridius@gmail.com 
 
 
Sport Club do Recife – responsável Reynaldo Ramos 

Email:  reynaldoramospf@gmail.com    (81) 99631-7874 
Instagram: @reynaldoramos59 

 
OBS.: Se houverem mais clubes com disponibilidade de alugar barcos, estaremos atualizando o 
informativo. 
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Confederação Brasileira de Remo 
13/02/2020 
 

Boletim Informativo – 02/2020 – Nº 01 
XXV Encontro Sul-Americano de Remo Máster 
Aluguel de barcos da CBR 
 
A Confederação Brasileira de Remo informa que disponibilizará barcos para aluguel no 
XXV Encontro Sul-Americano de Remo Máster, a ser realizado na Raia Olímpica da 
USP, em São Paulo, entre os dias 01 e 03 de maio de 2020. 
 
CONDIÇÕES 

1. Serão aceitos pedidos de aluguel até o dia 28 de fevereiro de 2020. 

2. Os pagamentos serão feitos através de boleto bancário enviado pelo CBR. 

3. Prazo para pagamento: 20 de março de 2020. 

4. Valor: R$ 150,00 (reais) ou U$35 (dólares) por bancada. 

5. Descontos de 20% para clubes com mais de 50 bancadas. 

6. Pagamento não realizados dentro do prazo serão cancelados. O aluguel só é 
confirmado após a baixa do pagamento pelo banco. 

7. Caso a CBR não possua um ou mais barcos solicitados pelo clube, a equipe da 
CBR entrará em contato com o clube antes da emissão do boleto. 

8. Para solicitar os barcos, enviar o formulário anexo deste boletim totalmente 
preenchido para inscricoes@remobrasil.com. 

9. Em caso de barco misto, o pagamento deve ser feito pelo clube que enviar a 
inscrição. Apenas um dos clubes deve enviar a inscrição para não gerar co-
brança duplicado. 

10. Cancelamentos de aluguel devem ser solicitados até o dia 20/03/2020. Após 
este prazo, não serão aceitas modificações no valor do boleto. 

Para dúvidas, entrar em contato com o escritório da CBR em Florianópolis pelo telefo-
ne (48) 3206-9128 ou pelo e-mail inscricoes@remobrasil.com. 


