
SENHA DE ACESSO

CADASTRO DE ATLETAS

CADASTRO DE TÉCNICOS

Para utilizar o sistema, acesse remobrasil.com e clique em Sistema Integrado
de Remo no menu Área Restrita, localizado na parte superior da página.

Faça seu login com a senha fornecida pela CBR. Se você ainda não possui uma
senha, entre em contato pelo email projetos@remobrasil.com para solicitá-la.

ATENÇÃO: O sistema só deve ser acessado por técnicos e responsáveis nos
clubes. Não forneça sua senha para outras pessoas, os dados disponíveis são
confidenciais e de uso exclusivo pela CBR e seus filiados.

No menu à esquerda, clique em Atletas e depois em Novo Atleta. Lembre-se
que todas as informações são de preenchimento obrigatório.

No menu à esquerda, clique em Técnicos e depois em Novo Técnico. Lembre-se
que todas as informações são de preenchimento obrigatório.

SAIR DO SISTEMA

Ao terminar de utilizar o sistema, clique em Sair no menu à esquerda. Sempre
faça seu logout para evitar que outras pessoas acessem o sistema.

A Confederação Brasileira de Remo implantou em 2015 o Sistema Integrado de Remo, 
um sistema online que permitirá aos clubes cadastrar e acompanhar atletas, técnicos e 
eventos de forma simples e organizada. Para colocarmos este projeto em prática, conta-
mos com a colaboração dos clubes para realizar o cadastro de atletas e técnicos.

Temos como meta atingir 1000 cadastros no início de 2016, para que o sistema já possa 
ser utilizado nos campeonatos desta temporada. Abaixo há um passo-a-passo para 
utilização do sistema. Se surgirem dúvidas, entre em contato com a CBR.
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