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Campeonato Mundial de Remo Sênior 
Temporada 2019 – Relatório do Evento 
 
DATA: 25/08 a 01/09 
LOCAL: Linz, Áustria 
PARTICIPANTES: 13 atletas inscritos 
PROVAS: 06 provas nas categorias Sênior e Para-Remo 

1. RESUMO DO EVENTO 
No Campeonato Mundial de Remo Sênior 2019, o Brasil conquistou uma medalha de 
bronze e duas vagas para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. O bronze foi para a 
dupla Emanuel Borges e Vangelys Reinke no Dois Sem Masculino Peso Leve (LM2-). As 
vagas em Tóquio foram para o Double Skiff Misto PR2 (PR2 Mix2x), com Josiane Lima e 
Michel Pessanha, e para o Single Skiff Masculino PR1 (PR1 M1x), com Renê Pereira. 

Vangelys Reinke e Emanuel Borges, do Flamengo (RJ), conquistaram o bronze no Dois 
Sem Masculino Peso Leve (LM2-). A dupla iniciou no Mundial com a 2ª posição na Eli-
minatória e foi para a Repescagem, onde conquistou a 1ª posição e se classificou para 
a Final A. Na disputa final, os remadores brasileiros fizeram uma ótima prova, brigando 
pelo pódio com Rússia e República Tcheca durante a primeira parte e garantindo a me-
dalha de bronze após os 1500m. Em entrevista para o site da World Rowing após a 
prova, Emanuel comemorou a conquista da medalha: "Foi uma ótima prova, os italianos 
estavam muito rápidos. Nós disputamos bastante com a Rússia perto dos 1000m, mas 
estamos muito felizes com o resultado." 

O primeiro barco brasileiro classificado para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 foi 
o Double Skiff Misto PR2 (PR2 Mix2x), formado pelos atletas Josiane Lima e Michel Pes-
sanha. A dupla iniciou no Mundial com a 2ª posição na bateria Eliminatória, classifi-
cando-se para a Semifinal A/B, onde conquistou novamente a 2ª posição. Com este 
resultado, os atletas disputaram a Final A, encerrando sua participação com o 5º lugar 
e garantindo a vaga em Tóquio. Os oito países melhores colocados no ranking da cate-
goria conquistavam a vaga para as Paralimpiadas. 



 

Em seguida, Renê Pereira conquistou mais uma vaga em Tóquio para o Brasil no Single 
Skiff Masculino PR1 (PR1 M1x). Na bateria Eliminatória, o brasileiro ficou com a 1ª po-
sição, 20 segundos a frente do segundo colocado, e se classificou para a Semifinal A/B. 
Com a 2ª posição na Semifinal, Renê disputou a Final A, encerrando sua participação 
com o 5º lugar e garantindo a vaga em Tóquio. Os sete melhores colocados do ranking 
da categoria conquistavam a vaga nas Paralimpíadas. 

No Quatro Com Misto PR4, a equipe formada por Angel Santos, Diana Barcelos, Erik 
Lima, Jairo Klug e Jucelino Silva fez sua estreia no Mundial. O barco iniciou com a 4ª 
posição na bateria Eliminatória e foi para a Repescagem, onde conquistou a 1ª posição. 
Classificada para a Semifinal A/B, a equipe brasileira fez uma ótima prova, mantendo-
se na segunda e terceira posições até os 1500m. Porém, nos segundos finais, foi ultra-
passada pelo barco de Israel, ficando em 4º lugar por apenas 1.4s de diferença. Com 
este resultado, a equipe disputou a Final B da categoria e encerrou sua participação com 
a 3ª posição. Na prova final, o Brasil cruzou a linha de chegada quase empatado com o 
barco da Ucrânia, apenas 0.39s de diferença, mas somente o primeiro e segundo colo-
cados da Final B garantiam a vaga em Tóquio. A equipe terá uma nova chance de clas-
sificar o barco na Regata Final de Qualificação Paralímpica. 

No Single Skiff Masculino Peso Leve (LM1x), o Brasil foi representado por Uncas Tales 
Batista. O remador iniciou com o 5º lugar na bateria Eliminatória e foi para a Repesca-
gem, onde conquistou a 2ª posição e classificou-se para as Quartas de Final. Com o 5º 
lugar nas Quartas de Final, Uncas seguiu para a Semifinal C/D. O brasileiro cruzou a linha 
de 1500m na 5ª posição, mas conseguiu recuperar velocidade e ultrapassou os concor-
rentes até o 1º lugar, classificando-se para a Final C. Na prova final, Uncas terminou em 
terceiro, 15º lugar geral da categoria. 

Os irmãos Xavier Vela Maggi e Pau Vela Maggi representaram o Brasil no Dois Sem 
Masculino (M2-). A dupla iniciou com o 5º lugar na prova Eliminatória e foi para a Re-
pescagem, onde conquistou a 1ª posição. Classificados para as Quartas de Final, Xavier 
e Pau ficaram com o 5º lugar e seguiram para a Semifinal C/D. Em uma das provas mais 
acirradas do Mundial, três barcos cruzaram a linha de chegada empatados e o resultado 
precisou ser definido pelo Photo Finish. O barco brasileiro ficou atrás de Holanda e Po-
lônia por apenas 0.53s. Com este resultado, a dupla seguiu para a Final D, encerrando 
sua participação com a 2ª posição, 20º lugar no ranking geral  
 



 

Seleção Brasileira de Remo viajou para a Áustria no dia 20/08, acompanhada pelos téc-
nicos Bernhard Stomporowski (Flamengo), Guilherme Soares (CBR), Frederic Mallrich 
(Flamengo) e Fernando Carvalho (CBR). Também fizeram parte da missão o fisiotera-
peuta Rafael Jacob, o coordenador técnico da CBR Marcello Varriale e o presidente da 
CBR Edson Altino Pereira Júnior. Na Temporada 2019, a CBR conta com apoio da Mor-
maii, fornecedora oficial do uniforme de competição. 

As despesas com passagens aéreas, hospedagem, alimentação, seguro, aluguel de bar-
cos, diárias e seguro foram pagas pela CBR através de recursos da Lei Agnelo/Piva. Os 
projetos da CBR são auditados pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) e pelo Comitê Pa-
ralímpico Brasileiro (CPB). Os atletas Uncas Tales Batista, Vangelys Reinke e Emanuel 
Borges viajaram ao evento com recursos de seus clubes. Conforme definido no Boletim 
Técnico 09/2019, apenas provas disputadas em barcos olímpicos seriam custeadas 
pela CBR. A prestação de contas dos eventos internacionais está disponível no site. 
 
2. TABELA DE RESULTADOS 

ATLETAS PROVA RESULTADO TEMPO RANK

Emanuel Borges, 
Vangelys Reinke 

LM2- 3º Lugar Final A 06:45.28 03 

Renê Pereira PR1 M1x 5º Lugar Final A 09:43.61 05 

Josiane Lima, 
Michel Pessanha 

PR2 Mix2x 5º Lugar Final A 09:13.16 05 

Angel Santos, Diana 
Barcelos, Erik Lima, Jairo 
Klug, Jucelino Silva 

PR3 Mix4+ 3º Lugar Final B 07:43.53 09 

Uncas Tales Batista LM1x 3º Lugar Final C 07:08.03 15 

Xavier Vela Maggi,  
Pau Vela Maggi 

M2- 2º Lugar Final D 06:37.66 20 

 
 

 

 



 

3. DIVULGAÇÃO DO EVENTO 

• Resultados Oficiais: http://www.worldrowing.com/events/2019-world-rowing-
championships/ 
 
• Notícia 01: http://www.remobrasil.com/noticias/remo-internacional/1643-selecao-
disputa-no-mundial-senior-2019-primeiras-vagas-para-toquio 
 
• Notícia 02: http://www.remobrasil.com/noticias/remo-internacional/1646-brasil-
conquista-bronze-e-duas-vagas-em-toquio-no-mundial-senior-2019 
 
• Galeria de Imagens (232 fotos): https://photos.app.goo.gl/hcMwuSJJnStgJzGUA 
 
• Facebook (21 publicações): https://www.facebook.com/cbrremo  
 
• Instagram (21 publicações, 14 stories): https://instagram.com/remobrasil 
 
• Twitter (21 publicações): https://twitter.com/remocbr  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

4. IMAGENS DO EVENTO 

 
Equipe de para-remo uniformizada na chegada ao evento. 
 

 
Atleta Uncas Tales Batista durante o treinamento de aclimatação. 
 



 

 
A dupla Michel Pessanha e Josiane Lima durante prova do Double Skiff Misto. 
 

 
A dupla vencedora do bronze comemora o resultado com o coordenador técnico da CBR, 
Marcello Varriale, e o técnico Bernhard Stomporowski. 
 



 

 
Emanuel Borges e Vangelys Reinke sobem ao pódio do Mundial Sênior 2019. 
 

 
Visão da Raia de Linz, na Áustria, a partir da largada das provas. 


