CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE AEROMODELISMO – COBRA
BOLETIM nº 013/2008
CADASTRAMENTO DIGITAL – INSTRUÇÕES – AEROMODELISTAS e CLUBES

CAMINHOS NO SITE DA COBRA
A – CADASTRAMENTO – BRA (Aeromodelistas)
A1 – Digitar o número do CPF
OBS. – Quando menor sem CPF, usar do número do genitor/genitora/avo/avó;
A2 – Digitar senha alfa-numérica de livre escolha, anotando-a para uso futuro;
A3 – Clicar em (Primeiro Cadastro)
A4 – Preencher o questionário e clicar em (Enviar)
A5 – Efetuar o pagamento da anuidade (ver tabela) no Banco do Brasil
Agencia 2914-9 - C/C nº 402.564-4
A6 – Enviar para a Cobra o previsto no Boletim 010/2008, por carta registrada, a saber:
Original do depósito feito no Banco do Brasil
Foto de preferência a cores, 3 x 4, para digitalização;
Xerox simples da identidade
Xerox simples do CPF
Xerox simples de um comprovante de residência
A7 – Aguardar a habilitação do cadastro no site da Cobra
OBS.: Os procedimentos de cadastramento, deverão ocorrer na ordem
exposta no presente Boletim;
B – CADASTRAMENTO – CLUBES
B1 – Digitar número do CNPJ do clube
B2 – Digitar senha alfa-numérica de livre escolha, anotando-a para uso futuro
B3 – Clicar em (Primeiro Cadastro)
B4 – Preencher o questionário e clicar em (Enviar)
B5 – Efetuar o pagamento da anuidade (R$ 250,00 para 2008/2009) no Banco do Brasil
Agencia 2914-9 - C/C nº 402.564-4
B6 – Enviar original do depósito para a Cobra por carta registrada e aguardar a habilitação
do cadastro no site da Cobra.
C – ESCLARECIMENTOS
C1 – Os aeromodelistas que já providenciaram renovação do BRA na nova sistemática e
ainda não se cadastraram, deverão providenciar seus cadastramentos até 30 de setembro de 2008 e solicitar
por email (cobra@cobra.org.br) a habilitação de seus cadastros;
C2 – Os aeromodelistas que já efetuaram cadastramento digital no site da Cobra e que não
regularizaram suas anuidades, deverão providenciar a regularização até 30 de setembro de 2008.
C3 – A partir de 01 de outubro de 2008, a Cobra estará atualizando todo o sistema de
cadastramento e renumerando os BRAs existentes e regularizados até 30 de setembro de 2008;
C4 – A presente comunicação tem como objetivo dinamizar a funcionalidade dos arquivos
digitais, preservando aos mais antigos a manutenção de seu posicionamento numerológico.
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