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Copa Norte Nordeste de Remo 2019 
Temporada 2019 – Relatório do Evento 
 
DATA: 21/09 a 22/09 
LOCAL: Salvador, Bahia 
PARTICIPANTES: 63 atletas inscritos de 15 clubes 
PROVAS: 18 provas nas categorias Júnior, Sub 23 e Sênior 

1. RESUMO DO EVENTO 
A Copa Norte Nordeste de Remo 2019, realizada em Salvador entre os dias 21 e 22 de 
setembro, teve como grande campeão o Esporte Clube Vitória (BA). Foram sete vitórias 
para o clube baiano, seguido pelo Clube do Remo (PA), vice-campeão com quatro vitó-
rias. O evento contou com a presença de 15 clubes das regiões Norte, Nordeste e Dis-
trito Federal. O programa do evento contou com 18 provas nas categorias Júnior, Sub 
23 e Sênior, com finais disputadas em dois dias. 

Durante a cerimônia de premiação do primeiro dia, o remador Renê Pereira recebeu 
uma homenagem pela conquista da medalha de prata no Single Skiff Masculino PR1 na 
3ª Etapa da Copa do Mundo de Remo 2019. Renê também conquistou a vaga da cate-
goria para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. 

Após o término das provas Finais, foi disputada uma partida amistosa de Oito Com para 
celebrar o encerramento da Copa. A prova reuniu atletas de vários clubes e não somou 
pontos para o resultado final. Ao todo, 63 atletas competiram representando clubes 
dos estados da Bahia, Brasília, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. 

O evento foi organizado pela CBR em parceria com a Federação dos Clubes de Remo da 
Bahia (FCRB). O evento utilizou recursos da Lei Agnelo/Piva de apoio ao esporte. O pro-
jeto do evento incluiu ambulância, transporte de barcos, material de premiação, arbi-
tragem, camisetas, cobertura fotográfica, passagens e hospedagens para a equipe da 
CBR. Em parceria com a Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB), 
a FCRB firmou convênio de hospedagem, alimentação e transporte para as equipes ins-
critas. A prestação de contas do evento está publicada no site da CBR. 
 



 

2. TABELAS DE RESULTADOS 

CLUBE OURO PRATA BRONZE 

Esporte Clube Vitória (BA) 07 00 01 

Clube do Remo (PA) 04 00 01 

Associação de Remo Guajará (PA) 01 03 00 

 

3. DIVULGAÇÃO DO EVENTO 

• Resultados Oficiais: http://www.remobrasil.com/boletins/resultados-oficiais/1658-
copa-norte-nordeste-2019 
 
• Notícia 01: http://www.remobrasil.com/noticias/remo-nacional/1659-copa-norte-
nordeste-de-remo-2019-inicia-neste-sabado-em-salvador 
 
• Notícia 02: http://www.remobrasil.com/noticias/remo-nacional/1660-esporte-
clube-vitoria-vence-a-copa-norte-nordeste-de-remo-2019 
 
• Galeria de Imagens (844 fotos): https://photos.app.goo.gl/rK3jgtSQcS42ncy96 
 
• Facebook (09 publicações): https://www.facebook.com/cbrremo 
 
• Instagram (09 publicações, 20 stories): https://instagram.com/remobrasil 
 
• Twitter (09 publicações): https://twitter.com/remocbr 

 
 
 
 
 
 

 

 



 

4. IMAGENS DO EVENTO 

 
Da esquerda para a direita: Coordenador Técnico da CBR, presidente da Federação dos 
Clubes de Remo da Bahia e presidente da CBR, durante hasteamento das bandeiras 
 

 
Medalhas e troféus produzidos para o evento 



 

 
Backdrop utilizado para cerimônia de premiação aos vencedores 
 

 
Atleta se prepara para a prova do Single Skiff utilizando um dos barcos da CBR 
 



 

 
Serviço de ambulância contratado para trabalhar durante o evento 
 

 
Árbitros em terra acompanhando a entrada dos barcos na água 
 



 

 
Presidente da Comissão de Atletas com a camiseta do evento durante a premiação 
 

 
Atleta do Clube do Remo comemorando a vitória no Single Skiff Masculino 


