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Boletim Informativo – 04/2018 – Nº 01
Campeonato Brasileiro de Remo Máster
Copa Norte Nordeste

A Confederação Brasileira de Remo, em parceria com a Federação de Remo de Brasília
(FRB), confirma a realização, local e datas do Campeonato Brasileiro de Remo Máster
2018 e da Copa Norte Nordeste 2018. Incluímos neste boletim as informações
preliminares para os dois eventos, de modo que os clubes interessados possam
planejar sua participação com antecedência.
CAMPEONATO BRASILEIRO DE REMO MÁSTER 2018
Local: Lago Paranoá, Brasília (DF)
Período: de 15 a 17 de junho
COPA NORDE NORDESTE 2018
Local: Lago Paranoá, Brasília (DF)
Período: de 22 a 24 de junho
INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA
Além da balneabilidade e de raias que garantem a linearidade do percurso, os clubes
federados têm espaço para acomodar as delegações: vestiários, rampas de acesso à
água, estacionamento para veículos e espaço para os reboques.
A Federação de Remo de Brasília conta com cinco embarcações de apoio às provas,
cedidas pelos clubes federados. A federação garante também a presença do Corpo de
Bombeiros do DF e da Marinha do Brasil.
ORGANIZAÇÃO E APOIO
Os campeonatos serão organizados pela CBR em parceria com a FRB. Os eventos
contam com apoio da Secretaria de Esporte do DF, Corpo de Bombeiros Militar do DF,
Marinha do Brasil, Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, Rádio
Transamérica e voluntários do movimento Ocupe o Lago.

HOSPEDAGEM
Brasília conta com uma ampla rede de hotelaria com capacidade para atender a
demanda dos dois campeonatos com várias opções de localidades e preços. Os custos
com hospedagem são de responsabilidade de cada clube inscrito.
Para os atletas que procuram uma estrutura mais acessível, apresentamos a cotação
de dois alojamentos. Entre em contato para confirmar os valores e fazer reservas.
• Clube Minas Brasília Tênis Clube (Alojamento)
Diária: 40,00 – Sem alimentação
Endereço: SCEN Trecho 03, Conjunto 06 – Asa Norte – Brasília/DF
Telefones: (61) 2108-7292 / (61) 2108-7257
E-mail: alojamento@mbtc.com.br / alojamento.minasbrasilia@gmail.com
• Clube AABB (Alojamento)
Comporta até 76 pessoas
Diária: 40,00 – Sem alimentação
Endereço: SCES Sul Trecho 2, Conjunto 17 – Brasília/ DF
Responsável pelo alojamento: Carlinhos
Telefone: (61) 99973-9906 (WhatsApp)
E-mail: carlinhos@aabbdf.com.br
Para contratar alimentação do clube: (61) 3223-0078
(Peça para transferir ao restaurante)

ALIMENTAÇÃO
Além da vasta rede de restaurantes e demais estabelecimentos gastronômicos, foram
levantadas duas opções de refeitórios para atender aos atletas e clubes. Os custos
com alimentação são de responsabilidade de cada clube inscrito.
• Refeitório do Clube Minas Brasília Tênis Clube
R$ 30,00 por refeição (por pessoa)
R$ 90 reais – Valor referente a um dia de alimentação
Responsável: Mendes
Telefone: (61) 98128-4744

• Refeitório do Clube Naval de Brasília
R$ 70,00 por pessoa para três refeições ao dia
Café da manhã, almoço e janta)
Telefone: (61)3223-2332
E-mail: clubenavaldf@clubenaval.com.br
TRANSPORTE
Foram realizados três orçamentos para aluguel de veículo de acordo com a demanda
de deslocamento dos atletas para a raia. Os custos com deslocamento entre a raia e o
local de hospedagem/alimentação são de responsabilidade de cada clube.
Empresa: Kmon
R$ 1.600 a diária -10h/100km - 55 passageiros
Empresa: Moura Transporte
R$ 850 a diária - 10h/100km - 55 passageiros
Empresa: New World Agência de Viagens
R$ 750 a diária - 10h/100km - 46 passageiros
INSCRICÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES
Prazo de inscrição e outras informações de participação serão publicadas posteriormente nos boletins informativos de cada evento. Todos os documentos serão
publicados no site e no Facebook da CBR.
Inscreva-se em nossa lista de e-mails para receber todos os informativos:
www.remobrasil.com/contato-cbr/cadastro-de-email

