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Possibilidade participação Copa do Mundo 3 - Sênior 
 

Prezados Remadores, Técnicos e Dirigentes, 

Informamos que, após a realização da Qualificação Interna #2 com guarnições do Grupo Na-

cional Sênior formado para os Jogos Sulamericanos 2022 e, considerando-se também os resultados 

relevantes do Troféu Brasil de Barcos Curtos, as guarnições / atletas abaixo estão autorizadas para 

participação na Copa do Mundo III – Lucerna, com objetivo de aperfeiçoamento em competição. Con-

forme divulgado no boletim n.07, a CBR não cobrirá despesas de participação nesta etapa da Copa do 

Mundo, sendo livre a escolha de participação destes atletas / guarnições no evento.  

• W1X : Beatriz Tavares Cardoso 

• M1X : Tomás Garcia Levy (atleta direcionado ao Campeonato Mundial Sub23) 

• LW2X : Isabelle Falck Camargos / Antonia Emanuelle Abreu Motta 

• LM2X : Marcelo Barbosa Almeida / Piedro Tuchtenhagen (atletas direcionados ao Cam-

peonato Mundial Sub23) 

• M4- : Alef da Rosa Fontoura / Bernardo Timm Boggian / Fabio Moreira / Gabriel Cam-

pos de Moraes  

• M2- : Alef da Rosa Fontoura / Bernardo Timm Boggian (melhor índice na classe TB 

Barcos Curtos após decisão de término da dupla Willian Giaretton / Gabriel C. de Moraes) 

• LM2- : Vangelys Pereira / David Faria de Souza  

 

As demais guarnições do grupo nacional seguem planejamento de aperfeiçoamento nos 

campos de treinamento previstos, visando as próximas avaliações para a confirmação da equipe que 

competirá os Jogos Sulamericanos Asunción. 

Havendo a confirmação de interesse neste evento, atletas e seus respectivos clubes deverão 

entrar em contato com o Gerente Técnico até o dia 20 de junho para suporte da CBR na organização 

da participação. 

 Em caso de dúvidas ou sugestões, solicitamos que entre em contato. 
 
 
Comissão Técnica Remo Olímpico 


