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Copa do Mundo de Remo Etapa 03 
Temporada 2018 – Relatório do Evento 
 

 
DATA: 13/07 a 15/07 
LOCAL: Lucerna, Suíça 
PARTICIPANTES: 05 atletas inscritos 
PROVAS: 04 provas na categoria Sênior 
 
A Seleção Brasileira de Remo participou entre os dias 13 e 15 de julho da 3ª Etapa da 
Copa do Mundo de Remo 2018. O evento aconteceu em Lucerna, na Suíça, com cinco 
atletas disputando quatro provas. Os barcos brasileiros chegaram até as Finais C e D, 
com boa expectativa para os mundiais da Temporada 2018. A dupla Willian Giaretton 
e Xavier Vela Maggi representou o Brasil no Dois Sem Masculino (M2-). Eles termina-
ram a bateria Eliminatória com a 4ª colocação e a Quarta de Final também com um 4º 
lugar. Este resultado os classificou para a Final C, encerrando a disputa com o 15º lu-
gar geral da categoria. Os atletas, originalmente Peso Leve, demonstraram boas con-
dições, disputando em igualdade com o grupo que compete pela qualificação olímpica 
e com boa perspectiva para os Jogos Pan-Americanos de 2019 

A remadora Milena Viana disputou o Single Skiff Feminino (W1x). Ela chegou 
em 5º lugar na bateria Eliminatória, classificando-se para a Repescagem, onde con-
quistou a 4ª posição. Com este resultado, foi para a Final C, encerrando sua participa-
ção no 16º lugar geral da categoria. A jovem atleta Sub 23 tem apresentado boa pro-
gressão em seus resultados nas competições internacionais. 

Uncas Tales Batista participou do Single Skiff Masculino (M1x). Ele iniciou a 
disputa com um 6º lugar na Eliminatória e um 5º lugar na Quarta de Final. Classificado 
para a Final C, Uncas terminou a prova com o 18º lugar geral. O atleta Sub 23 Peso 
Leve, mesmo participando da categoria aberta, teve resultado positivo considerando-
se estar em preparação para o Mundial Sub23. Na progressão das séries qualificató-
rias, manteve-se em proximidade de tempo com os líderes da categoria. 

No Single Skiff Masculino também estava Lucas Verthein. O remador iniciou 
com o 5º lugar na Eliminatória e depois a 6ª posição na Quarta de Final. Na Final D, 
terminou no 24º lugar geral da categoria. O jovem remador também utiliza a Copa do 



 

Mundo como preparação final para o Mundial Sub23. O resultado nesta etapa ficou 
abaixo de sua expectativa, com isto, ajustes na adaptação ao barco utilizado para a 
competição e a estratégia de prova estão sendo atualizados para que um melhor re-
sultado seja alcançado no mundial. 

Os atletas viajaram acompanhados do Coordenador Técnico da CBR, Marcello 
Varriale, e do técnico Paulo Vinícius Alves de Souza, do Botafogo de Futebol e Rega-
tas. Os atletas receberam durante a 2ª Etapa um kit com Certificado Oficial de Convo-
cação, camiseta Remo Brasil, uniforme Mormaii e garrafa térmica Hydrotank by Urbn-
sol. As empresas Mormaii e Urbnsol estão apoiando a seleção e forneceram os produ-
tos sem custo. A camiseta e o certificado foram pagos com recursos próprios da CBR. 

As despesas de passagem aérea, hospedagem, alimentação, aluguel de barcos 
e seguro foram pagas pela CBR através de recursos da Lei Agnelo/Piva de apoio ao 
esporte. Para alimentação e hospedagem, os atletas e técnicos receberam verba indi-
vidual em dinheiro, os outros itens foram pagos diretamente pela confederação aos 
fornecedores. A prestação de contas de todos os eventos está disponível no site. 
 

TABELA DE RESULTADOS 

ATLETAS PROVA RESULTADO RANK 

Willian Giaretton e Xavier Vela Maggi M2- 3º Lugar Final C 15 

Milena Viana W1x 4º Lugar Final C 16 

Uncas Tales Batista M1x 6º Lugar Final C 18 

Lucas Verthein M1x 6º Lugar Final D 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DIVULGAÇÃO DO EVENTO 
 
• Resultados Oficiais: 
http://www.worldrowing.com/events/2018-world-rowing-cup-iii/ 
 
• Notícia 01: 
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-internacional/1444-selecao-brasileira-
participa-da-3-etapa-da-copa-do-mundo-de-remo 
 
• Notícia 02: 
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-internacional/1446-bons-resultados-na-
3-etapa-da-copa-do-mundo-de-remo 
 
• Redes Socais: 
Facebook – 05 postagens – https://www.facebook.com/cbrremo  
Instagram – 05 postagens + 05 stories – https://instagram.com/remobrasil 
Twitter – 05 postagens – https://twitter.com/remocbr  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IMAGENS DO EVENTO 
 

 
Equipe de atletas utilizando o uniforme de treino da Seleção Brasileira de Remo: Lucas 
Verthein, Uncas Tales Batista, Willian Giaretton, Milena Viana e Xavier Vela Maggi. 
 

 
Barcos alugados com o fornecedor italiano Filippi durante montagem para as provas, 
com identificação do Brasil e adesivo do apoiador Mormaii. 
 



 

 
Atleta Lucas Verthein durante as Eliminatórias do Single Skiff Masculino. 
 

 
Atleta Milena Viana em preparação para a disputa do Single Skiff Feminino. 



 

 
Atleta Milena Viana realiza aquecimento no pátio de barcos antes das provas. 
 

 
Milena Viana também foi destaque na Galeria de Imagens do site oficial do evento. 


