
 

Confederação Brasileira de Remo 
08/05/2019 
 

Boletim Técnico – 06/2019 – Nº 01 
Seleção Brasileira de Remo – Remo Paralímpico 
Processo Seletivo Temporada Internacional 2019 
 

O presente boletim tem como objetivo comunicar aos responsáveis técnicos e atletas 
sobre os processos seletivos que estão sendo adotados para selecionar os atletas de 
todas as categorias paralímpicas que representarão o Brasil nos eventos internacio-
nais no ano de 2019 e nas Paralimpíadas. 

O ano de 2019 tem grande importância no ciclo paralímpico, pois é quando acontece a 
primeira classificatória no Campeonato Mundial para Tóquio 2020. Viemos participan-
do nos últimos dois anos em eventos internacionais em 3 barcos (PR1 M1x, PR2 
Mix2x e PR3Mix2x). Os dois primeiros barcos competem nas Paralimpíadas e o PR3 
Mix2x somente em Copas do Mundo e Campeonatos Mundiais. 
 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA TODAS AS CATEGORIAS 
• Resultados no Campeonato Brasileiro;  
• Desempenho no SNAR; 
• Avaliações Técnicas e Fisiológicas; 
• Avaliação no remoergômetro filmada (informações abaixo); 
• Capacidade de Evolução até Tóquio 2020. 

INSTRUÇÕES PARA AVALIAÇÃO FILMADA 
Os atletas foram observados no Campeonato Brasileiro, SNAR e concentrações 
nacionais. No primeiro processo de seleção em São Paulo, foram observados 
atletas que nunca haviam participado de concentrações, posteriormente foram 
avaliados dois atletas em um camping de treino no Rio de Janeiro. Como parte 
do processo, acontecerá uma avaliação remoergométrica PARA TODAS AS CA-
TEGORIAS E ATLETAS na distância de 2km que deverá ser filmada e enviada 
para o e-mail inscricoes@remobrasil.com ATÉ O DIA 27/05 e o técnico respon-
sável pelo barco fará as convocações. A avaliação se restringe aos atletas que 
estão pleiteando vaga no barco e aos que ainda não foram observados. A partir 
dos resultados da avaliação poderão ser convocados novos atletas. 



 

Toda e qualquer avaliação denominada pelos técnicos da CBR ou sua diretoria 
para postulantes às vagas na seleção, seja para camping, classificatórios ou 
competições, terá obrigatoriamente de vir com a respectiva filmagem, sendo 
ela no remoergômetro ou na água. Se por ventura não seja possível essa to-
mada de vídeo, um profissional a critério da CBR será designado para acompa-
nhar a devida avaliação. Caso seja submetida qualquer avaliação via e-mail ou 
outra plataforma sem esses pré-requisitos, a mesma NÃO terá validade e o re-
ferido atleta ficara automaticamente desclassificado. 

OBSERVAÇÃO 01: Caso o arquivo do vídeo seja muito grande para ser enviado 
por e-mail, os técnicos devem salvar o vídeo no YouTube (ou outro serviço on-
line) e enviar por e-mail apenas o link para acesso ao vídeo. 

OBSERVAÇÃO 02: O atleta que não enviar seu vídeo até o prazo estipulado não 
será avaliado. Lembramos também que o visor do remoergômetro deve apare-
cer claramente no vídeo, com todos os dados para leitura. 

 
PROCESSO DE SELEÇÃO CATEGORIA PR1 
Na categoria PR1 Feminino não observamos atletas com nível mínimo para disputar 
essa prova em eventos internacionais.  

No PR1 Masculino, Rene Pereira vem disputando a prova individual e obtendo as me-
lhores marcas em Campeonatos Brasileiros e SNAR desde 2015, como também bons 
resultados internacionais. Atualmente, é um barco já definido para participação no 
Campeonato Mundial e como parte da preparação final disputar a III Etapa da Copa do 
Mundo. Devido à grande diferença para outros atletas no Campeonato Brasileiro (um 
minuto e cinquenta e oito segundos – 1:58) e SNAR (um minuto e trinta e três segun-
dos – 1:33), somente será aberta uma nova eliminatória com comprovação e evidên-
cias de que outro atleta possui reais condições de superá-lo. 
 
PROCESSO DE SELEÇÃO CATEGORIA PR2 
Na categoria PR2, a dupla Josiane Lima e Michel Pessanha vem representando o Brasil 
desde 2014, quando conquistaram a medalha de bronze no Mundial. Ambos os atle-
tas vêm mantendo as melhores marcas individuais nos Campeonatos Brasileiros e 
SNAR. Demais atletas que tem interesse de vaga neste barco devem apresentar re-
sultados remoergométricos e tomadas de tempo em barcos individuais que compro-
vem a capacidade de confronto. Devido à dificuldade de treinamento do conjunto e 



 

outros fatores, não observamos evolução no barco, portanto a dupla treinará em 
acampamentos nacionais para evoluir e representar o Brasil no Campeonato Mundial. 
 
PROCESSO DE SELEÇÃO CATEGORIA PR3 
Na categoria PR3, o barco paralímpico é o 4+ e o barco se encontra em processo de 
avaliações e testes para definição dos integrantes do barco. Jairo Klug e Diana Barce-
los são bicampeões mundiais no 2x e titulares na formação do 4+. As duas vagas res-
tantes estão destinadas a um atleta de cada sexo.  
 
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL – FISA  
Todo atleta necessita de classificação funcional internacional para representar o Brasil 
nos eventos internacionais. Desde 2017, a FISA adotou o uso de uma plataforma para 
cadastro e envio dos documentos médicos. Portanto, é imprescindível que tenhamos 
todos os documentos necessários para cadastro dos atletas que estão pleiteando va-
ga. Lembrando que a ficha da FISA e os exames adicionais devem ser totalmente pre-
enchidos em inglês e o prazo para envio ao Campeonato Mundial é dia 10 de julho. 
 
JOGOS PARALÍMPICOS – TÓQUIO 2020 
O primeiro evento classificatório será no Mundial Deste ano e definirá as 8 primeiras 
vagas nos barcos PR3 Mix4+ e PR2 Mix2x. No PR1 M1x e PR1 W1x definirá as 7 pri-
meiras vagas. O processo seletivo permanece independente de quem classificar o bar-
co no Mundial. A data limite para envio dos nomes dos tripulantes do barco nos Jogos 
acontece no final do primeiro semestre de 2020. 

A fim de manter todos os atletas motivados com o propósito de participar dos Jogos 
Paralímpicos e a importância de contarmos com os melhores atletas para representar 
o Brasil, utilizaremos os mesmos critérios de seleção para definir os atletas que repre-
sentarão a equipe nos Jogos. Portanto, a participação no próximo Campeonato Brasi-
leiro, os resultados apresentados no próximo SNAR, as análises técnicas realizadas 
nas concentrações nacionais e principalmente a consistência da performance será 
determinante para escolha dos atletas. 
 
PRÓXIMAS AVALIAÇÕES: Informamos a todos os atletas que novas avaliações serão 
realizadas nos meses de junho e julho, as datas serão divulgadas em novos boletins. 


