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NOTA OFICIAL 016/2015 

 
O Presidente da Confederação Brasileira de Vela, no uso das atribuições que lhes são 

conferidas pelo Estatuto em vigor: 
 

CONSIDERANDO a realização dos Jogos Olímpicos de 2016 na cidade do Rio de Janeiro, RJ - 
Brasil no período de 05 a 21 de agosto de 2016. 

 
 CONSIDERANDO a realização da III Copa Brasil de Vela 2015 na cidade de Niterói, RJ – Brasil 

no período de 15 a 20 de dezembro de 2015. 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º - Todos os atletas selecionados para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 

2016 deverão participar da III Copa Brasil de Vela – Niterói 2015. 
 
Art. 2º - A Equipe Brasileira de Vela Principal para o ano de 2016 será constituída da seguinte 

forma: 
 I – Atletas selecionados para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos Rio 2016.  
 II – Melhores classificados entre os atletas brasileiros no resultado final da III Copa Brasil de 
Vela, excluindo-se os atletas selecionados para os Jogos Olímpicos Rio 2016. 

 
Art. 3º - Tendo em vista a realização dos Jogos Olímpicos no ano de 2016, os investimentos 

da CBVela, no que tange a Equipe Principal, serão alocados prioritariamente nos atletas 
selecionados para representar o Brasil no referido evento. 

 
Art. 4º – Visando o próximo ciclo olímpico 2017 -2020 e havendo disponibilidade financeira 

e justificativa técnica, os demais atletas pertencentes a Equipe Principal poderão ser apoiados ao 
longo do ano de 2016, preferencialmente atletas considerados jovens. 

 
Art. 5º - Benefícios que não representam custos adicionais à CBVela, que atualmente são 

concedidos aos atletas, bem como outros que venham a ser negociados, poderão ser 
disponibilizados a todos atletas da Equipe Brasileira de Vela Principal 2016. 

 
Art. 6º - Os dispositivos expressos nesta Nota Oficial somente serão aplicados aos atletas 

que se mantiverem em plena atividade esportiva, cumprindo o planejamento definido e aprovado 
pelo Coordenador Técnico da CBVela durante todo o ano de 2016. 

 
Art. 7º - Casos omissos serão resolvidos à critério da Diretoria da CBVela, com suporte 

técnico do Conselho Técnico de Vela – CTV. 
 

Rio de Janeiro/RJ, 25 de novembro de 2015. 
 

 
Marco Aurélio de Sá Ribeiro  

Presidente 


