
 

 

NOTA OFICIAL 026/2022 
 

DISPÕE SOBRE O USO DA 
LOGOMARCA DA CBVela EM TODO 
EQUIPAMENTO FORNECIDO PELA 
ENTIDADE. 

 

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

são conferidas pelo Estatuto em vigor: 

CONSIDERANDO as recomendações jurídicas e administrativas, após retomada da 

execução dos recursos oriundos da Lei 9.615/98 (Lei Agnelo/Piva) e oriundos da Lei nº 

11.438/06 – Lei de Incentivo ao Esporte (LIE), no que tange a prestação de contas; 

CONSIDERANDO a necessidade de divulgação e armazenagem de conteúdo de 

imagens e vídeos referente aos atletas beneficiados com equipamentos adquiridos com 

recursos públicos desta entidade; 

RESOLVE: 

Art. 1º.  Deverá ser utilizado adesivos com o logo da CBVela em todo equipamento 

adquiridos com recursos públicos ou privados da entidade.       

Parágrafo único: Será permitido a não utilização do adesivo da CBVela somente em caso 

de Jogos Pan Americanos, Jogos Olímpicos ou quando o Regulamento da Competição 

determine ao contrário.  

Art. 2º.  A manutenção ou reposição dos adesivos será responsabilidade do usuário 

beneficiado e em caso de perda, extravio ou desgaste natural do mesmo; deverá entrar 

em contato com a CBVela para repor o adesivo em falta.  

Parágrafo único: Adesivos de patrocinadores próprios poderão ser utilizados sempre e 

quando forem pré-aprovados pelo Departamento Técnico, Administrativo ou Jurídico da 

CBVela. Essa solicitação deverá vir formalmente pelo e-mail cbvela@cbvela.org.br 

 



 

 

Art. 3º.  Localização do adesivo e medidas:  

CLASSE CASCO VELA 

49er – 49er FX 

Ambos lados do casco, com 

uma separação de até 15 cm 

da popa do barco 

Mestra: embaixo da Tala 5 até 5 cm da 

mesma e a 5 cm no máximo de distância 

da valuma 

Nacra 17 

Ambos lados do casco, com 

uma separação de até 15 cm 

da popa do barco 

Mestra: acima até 5 cm da Tala 7 e a 5 cm 

no máximo   de distância da valuma 

470 
Ambos lados do casco, 

localizado no meio do casco. 

Mestra: abaixo até 5 cm da Bandeira de 

Brasil localizada abaixo da Tala 3 e a 5 cm 

no máximo de distância da valuma 

ILCA 6 e 7 
Ambos lados do casco, 

localizado no meio do casco. 

Vela: abaixo até 2 cm das letras BRA, 

localizada abaixo da Tala 3 e a 5 cm no 

máximo   de distância da valuma. 

iQFoil Não leva 
Vela: Acima até 2 cm de separação da tala 

7 e a até 10 cm de distância da valuma 

Formula Kite 
Adesivo localizado no meio 

da prancha. 
 

 



 

 

Parágrafo único: Os adesivos da CBVela terão até um máximo de 120 cm x 60 cm 

podendo ser ajustado para cada categoria/classe/prova.  

Art. 4º. Qualquer que seja a decisão da Equipe Técnica da Confederação Brasileira 

de Vela, esta deverá ser respeitada por todos os atletas, equipes, representantes de 

clubes e Federações Estaduais, bem como pelos pais e responsáveis, e ainda, por 

qualquer outro interessado, não cabendo questionamentos na Justiça Comum, 

assegurado em qualquer hipótese o direito ao contraditório e a ampla defesa, bem como 

a utilização dos colegiados constituídos pela CBVela previstos em seu Estatuto, cujo 

assunto seja de sua competência. 

Art. 5º - Casos omissos e situações excepcionais de ordem técnica, devidamente 

justificados, serão decididos a critério da Diretoria da CBVela, com suporte técnico do 

Conselho Técnico de Vela – CTV. 

 
Rio de Janeiro/RJ, 13 de dezembro de 2022 

 
Marco Aurélio de Sá Ribeiro  
Presidente 
 


