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Boletim Técnico – Temporada 2021 – Nº 01
Processo Seletivo Temporada 2021
O presente boletim tem por objetivo comunicar aos atletas e responsáveis técnicos
sobre o processo seletivo que será adotado pela comissão técnica para definição dos
atletas que participarão da temporada 2021.
Comumente realizamos o SNAR ao final e início de cada temporada, contudo o ano de
2020 foi um ano totalmente atípico em virtude da pandemia, culminando no
cancelamento de todas as competições de níveis estadual, nacional, internacional e
Jogos Paralímpicos. Com isso, desde o mês de junho de 2020 viemos realizando
avaliações periódicas mensais que auxiliam a comissão técnica no controle e
monitoramento das capacidades fisiológicas dos atletas. Estas avaliações funcionam
também como um radar para identificar novos praticantes que ainda não tiveram
participação em eventos nacionais e lhes dar oportunidade de mostrar seu
desempenho através dos resultados apresentados.
Como forma de controle e monitoramento dos atletas, estabeleceremos a avaliação
de 30 minutos para avaliarmos a manutenção e evolução da capacidade aeróbia de
todos. As datas que requisitamos a entrega das avaliações antecedem as fases de
treinamento e contribuem para o monitoramento dos atletas enquanto os treinos
forem realizados nos seus clubes de origem.
DATAS
13 de fevereiro

30 minutos

13 de março

30 minutos

07 de abril

30 minutos

VOGAS
PR1 = 22/24

PR2 = 20/22

PR3 = 18/20

Com ao adiamento dos Jogos Paralímpicos de Tóquio todo o planejamento visando a
preparação dos barcos precisou ser alterada e com a expectativa da retomada dos
eventos, este ano contaremos com três fases de treinamento com duas semanas de
duração, cada. Os eventos acontecerão em São Paulo, no Centro de Treinamento
Paralímpico e na raia olímpica da USP. O período de preparação antecede a
participação da equipe nas competições do primeiro semestre, e tem como principais
objetivos as qualificações dos barcos PR1 W1x, PR3 Mix4+ e na preparação dos
barcos já qualificados.
PERÍODOS
18 de fevereiro a 03 de março

1 Fase de Treinamento

18 a 31 de março

2 Fase de Treinamento

11 a 24 de abril

3 Fase de Treinamento

Todo atleta paralímpico para estar apto a disputa de vagas nos Jogos de Tóquio deve
ter participado de pelo menos uma competição internacional entre 01 de janeiro de
2018 a 13 de junho de 2021 e ter participado do painel internacional de classificação
funcional, estando com o status CONFIRMED. Aos atletas envolvidos no processo
seletivo que se encontram com status REVIEW ou necessitam de classificação
internacional devem encaminhar laudo médico e exames complementares aos
cuidados da comissão técnica para inserção dos documentos médicos no portal de
classificação da FISA até o início da 2 fase de treinamento.
Este ano teremos três oportunidades no que antecede os Jogos de Tóquio, para que
os atletas possam participar da classificação funcional internacional e competir em
eventos.
COMPETIÇÕES
Regata Final Qualificatória

06 a 08 de maio

Regata Internacional de Gavirate

07 a 09 de maio

III Etapa da Copa do Mundo

04 a 06 de junho

As avaliações de controle são obrigatórias e destinadas a todos os atletas que já estão
dentro do processo e aos que tiverem interesse de participar da seleção. Mediante o

desempenho apresentado nas avaliações poderão ser chamados novos integrantes
para compor as fases de treinamento. As avaliações de controle serão realizadas nos
Clubes de origem e devem ser acompanhadas sob supervisão do treinador
responsável. Aos atletas, que por motivo de saúde, não puderem realizar a avaliação,
deverão encaminhar justificativa através de atestado médico.
O processo seletivo presencial será realizado nas Fases de Treinamento e qualificará
os atletas titulares dos barcos paralímpicos. Com os atletas das categorias que
possuem mais de um integrante na vaga em disputa realizaremos uma avaliação de
2000 metros no simulador de remo ao início do acampamento. Posteriormente, os
atletas em disputa na palamenta dupla serão avaliados no barco skiff (1x), e na
palamenta simples no barco dois sem (2-), ambas as embarcações em três disputas
realizadas na água, na distância oficial das provas do Para-Remo. Posteriormente, em
caso de dúvidas, serão realizadas análises técnicas, através de filmagens e tomadas
de tempo nos barcos de conjunto.
Assim como foi descrito no boletim publicado no dia 01 de dezembro de 2020, os
atletas dos barcos já classificados não garantiram a vaga na embarcação, por isto a
importância do processo seletivo contínuo, objetivando que os melhores atletas
componham as guarnições para representar o Brasil em Tóquio. A definição dos
nomes dos atletas que competirão nos Jogos ao CPB, tem prazo limite até o dia 15 de
junho, podendo haver alternância dos tripulantes dos barcos, conforme rendimento
apresentado nas fases de treinamento. Para se tornar apto a participação, além das
exigências citadas anteriormente, todos os possíveis participantes devem ter seu
registro na lista larga de participantes dos Jogos com todos os documentos e
informações pessoais inseridas e validadas na plataforma de cadastro do CPB.
Conforme resultado apresentado na avaliação de 2km da categoria PR3, em boletim
publicado no site, foram selecionados quatro (4) atletas de cada gênero da categoria
PR3 para pleitear as vagas no barco 4+, previsto para o mês de dezembro. Com o
adiamento do evento em virtude da pandemia, mantivemos o monitoramento dos
atletas através das avaliações mensais, realizadas no decorrer de todo segundo
semestre. Os resultados apresentados auxiliaram na escolha dos demais convocados
para 1 Fase de Treinamento. O monitoramento do treino acontecerá novamente a
partir de fevereiro e se estenderá no decorrer do processo seletivo a todos os
interessados, podendo serem incluídos novos participantes.

ATLETAS CONVOCADOS PARA 1 FASE DE TREINAMENTO
CATEGORIA

ATLETA

CLUBE

PR1 Feminino

Cláudia Santos

Pinheiros

PR1 Masculino

Rene Pereira

São Salvador

PR2 Feminino

Josiane Lima

Aldo Luz

PR2 Feminino

Gessyca Guerra

Flamengo

PR2 Masculino

Michel Pessanha

Flamengo

PR3 Feminino

Ana Paula Souza

Martinelli

PR3 Feminino

Angel Santos

Flamengo

PR3 Feminino

Diana Barcelos

Flamengo

PR3 Feminino

Joselma Mendes

Náutico

PR3 Masculino

Erik Lima

Náutico

PR3 Masculino

Keizy Bonine

Adaptar

PR3 Masculino

Jairo Klug

Pinheiros

PR3 Masculino

Valdeni Silva

Aldo Luz

Timoneiro

Jucelino Silva

Guanabara

