
   

Federação de Remo do Rio Grande do Sul – REMOSUL 

www.remosul.com – remosul@yahoo.com.br 

 

                       

 

 

Porto Alegre, 13 de julho de 2020.  

Edital nº 002/2020 

 

Eleição da Comissão de Atletas do RS e 

Indicação do Atleta Representante do RS para Comissão de Atletas - CBR 

 

A Comissão de Atletas será renovada neste ano de 2020 e estão abertas as inscrições 

dos candidatos para concorrer a Presidente e Vice-presidente, da forma que segue. 

 

Critérios para a Inscrição 

A inscrição é feita pelo próprio atleta e podem se inscrever todos aqueles que 

preencherem os requisitos necessários: 

a) estar filiado à Federação de Remo do RS, REMOSUL; 

b) tanto o Clube do qual faz parte, bem como o próprio atleta, devem estar em dia 

com as obrigações financeiras junto à REMOSUL; 

c) ter participado em pelo menos 04 (quatro) das regatas oficiais organizadas pela 

REMOSUL no ano de 2019; 

d) ter participado do Campeonato Brasileiro de Remo de Barcos Curtos ou Barcos 

Longos nos anos de 2019/2020; 

e) não estar respondendo a processos no Tribunal de Justiça Desportiva do Estado 

do Rio Grande do Sul (TJDRS); 

f) ter idade mínima de 18 anos; 

g) fazer parte das categorias Sub 23 ou Sênior. 

 

Da inscrição 

Período de recebimento das inscrições: de 1º até 21 de agosto. 

 

O atleta deverá enviar para o e-mail remosul@yahoo.com.br os seguintes dados para 

sua inscrição: 

a) nome completo; 

b) RG e CPF; 

c) inscrição no SIR; 

d) endereço completo, com CEP, e-mail para contato e nº de celular; 
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e) carta endereçada à REMOSUL com sua intenção de se candidatar à eleição do 

Atleta Representante do RS. 

 

 

Da divulgação dos atletas aptos a concorrer 

No dia 25 de agosto a REMOSUL fará a divulgação dos atletas aptos a concorrer. 

 

Da Eleição 

A Eleição será no dia 29 de agosto, das 9h às 12h, na sede da REMOSUL por meio 

de voto secreto. 

 

Dos aptos a votar 

Além dos atletas inscritos também poderão votar  os demais atletas de Remo, 

de todas as categorias, desde que tenham participado de regatas promovidas pela 

REMOSUL nos anos de 2019 e 2020.  

 

Após o término do processo eleitoral o atleta vencedor para Presidente da Comissão 

de Atletas do RS será indicado pela REMOSUL como o Atleta Representante do RS 

perante a Confederação Brasileira de Remo - CBR. 

 

Quaisquer dúvidas podem ser encaminhadas para o e-mail remosul@yahoo.com.br. 

 

Atenciosamente, 

Ana Valesca Hoerlle 

Presidente  

Federação de Remo do RS - REMOSUL 

 

 


