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Boletim Informativo – 06/2017 – Nº05 
Campeonato Brasileiro de Remo Barcos Longos 2017 
Informações Complementares e Programação 

 

Em reunião realizada no Rio de Janeiro no dia 11 de outubro, o comitê criado para realização 
do Brasileiro de Remo Barcos Longos definiu o seguinte: 

1. HOSPEDAGEM 
A garagem Número 2, ao lado da sede da FRERJ, será destinada à acomodação dos atletas 
dos clubes que virão ao evento, que deverão trazer colchonetes e roupas de cama, advertindo 
que o número de atletas no local será definido de acordo com a capacidade de acomodação, 
estando reservado 8 lugares para o Espírito Santo e 8 lugares para a Federação da Bahia. 

2. PALESTRAS 
Será oferecido um programa de palestras no período do campeonato, entre os dias 18 a 20 
de outubro, conforme programação listada neste boletim e divulgada no site. 

3. CONGRESSO TÉCNICO 
O congresso técnico será realizado na quarta-feira (18/10) em horário a ser confirmado, e 
posteriormente, teremos a primeira palestra com o tema Doping, pelo que sugerimos que os 
dirigentes compareçam para que fiquem cientes das regras do exame. 

4. AVALIAÇÃO ODONTOLÓGICA 
No dia 19/10, ao longo horário comercial, será disponibilizada uma avaliação odontológica 
sem custos para os atletas, mediante inscrição no local. 

5. AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA 
Serão feitos exame antropométrico nos atletas (medidas de corpo) com datas ainda a serem 
definidas. 

 

 

 

 



 

PROGRAMAÇÃO DE PALESTRAS 
Promovidas pelo Centro de Treinamento de Remo e Para-Remo do Rio de Janeiro 
 
17/10 – TERÇA FEIRA 
• Avaliação antropométrica dos atletas participantes do evento (a partir das 6h). 

18/10 – QUARTA-FEIRA 
• Avaliação antropométrica dos atletas participantes do evento (a partir das 6h). 
• Congresso Técnico do Campeonato Brasileiro de Barcos Longos (16h). 
• Palestra: “Programa de Doping do Campeonato Brasileiro de Barcos Longos”. 
Palestrante: Prof. Pedro Paulo da Silva Soares (logo após o término do Congresso Técnico). 
 
19/10 – QUINTA-FEIRA 
• Avaliação antropométrica dos atletas participantes do evento (6h). 
• Avaliação odontológica dos atletas participantes do evento (das 8h às 17h). 
• Palestra: “Estresse Térmico – Influência da Temperatura Ambiente no Treinamento”. 
Palestrante: Prof. Igor Valeriano (17h). 
• Palestra: “Odontologia Esportiva – Relação entre Saúde Oral e Desempenho do Atleta”. 
Palestrante: Leonidio Abreu (18h). 
 
20/10 – SEXTA-FEIRA 
• Palestra: “Projetos Incentivados”. 
Palestrante: Prof. Paulo Vieira (17h). 
 
21/10 – SÁBADO 
• Controle Antidoping realizado pela ABCD. 
 
22/10 – DOMINGO 
• Controle Antidoping realizado pela ABCD. 
 


