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Prezados Remadores, Técnicos e Dirigentes, 

Informamos a abertura de Qualificação Interna adicional, em caráter de excepcionalidade aos 

Jogos Sulamericanos 2022, para a classe Single Skiff Masculino, em concordância com vontade ex-

pressa pelo atleta Tomás Garcia Levy, detentor da vaga conquistada na Seletiva Nacional realizada 

em maio, decisão esta tomada juntamente de seu treinador e comissão técnica responsável.  

A nova avaliação será realizada na data prevista para a QI#3 do Grupo Nacional Sênior, a ser 

realizada de 18 a 20 de agosto, na Lagoa Rodrigo de Freitas.  

Informamos, também, a abertura excepcional de possibilidade de avaliação ao remador Lucas 

Verthein Ferreira nesta classe, justificada pelos pontos abaixo listados: 

• O atleta, que se encontrava em "suspensão provisória" pela ABCD, foi julgado na úl-

tima sexta-feira, 29/julho, quando, de acordo com o Acórdão TJD-AD n.01/2022, do 

processo n. 71000.004339/2022-47, recebeu pena "culpa leve - suspensão - 6 me-

ses - contagem iniciada da coleta". Desta forma, o atleta se encontra em situação 

regular para treinamento, avaliações e futuras competições desde julho deste ano; 

• No parecer do julgamento, consta argumentação sobre a contaminação realizada na 

farmácia de manipulação, assim como o fato do atleta ter sido testado por diversas 

vezes pela ABCD durante o período de suspensão provisória, apresentando sempre 

resultado negativo; 

• O atleta se encontrava no período de suspensão provisória quando a seletiva do Sin-

gle Skiff foi realizada, não tendo a oportunidade desta participação;  



 

• O atleta apresenta relevantes resultados nos últimos anos na prova específica de 

que trata este boletim, em que se ressalta a qualificação aos Jogos Olímpicos Tóquio 

2020, sendo o vencedor da prova em nível continental; 

 

A nova avaliação ao Single Skiff ocorrerá integrada ao programa da QI#3 - Grupo Nacional 

Senîor, conforme organização da comissão técnica responsável. De acordo com o esquema de dobras 

previsto para este evento, o atleta que confirmar a vaga para competir o Single Skiff (M1X) deverá 

formar dupla para o Double Skiff (M2X) neste evento, em formação direcionada pela comissão téc-

nica, a ser também avaliada na QI#3. Os resultados serão comparados com os demais barcos da Se-

leção para confirmação de participação no evento. 

 

 A CBR reitera seu compromisso com o objetivo de busca do melhor resultado possível e con-

quista de medalhas de ouro neste importante evento continental, na manutenção de um processo 

seletivo estável, transparente e previamente comunicado aos atletas e treinadores envolvidos. Re-

forçamos que a abertura de que trata este boletim é de caráter excepcional, tendo atletas e treina-

dores envolvidos em situação de comum acordo, visando o melhor para a Seleção Brasileira.  

 

As demais classes de barcos seguem a programação prevista anteriormente, e farão a avali-

ação final do Grupo Nacional nesta QI#3. 

 

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


