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Projeto Novos Talentos – Jogos da Juventude 2018 
 
A formação de jovens remadores é um dos pilares para o desenvolvimento e para o 
crescimento do remo brasileiro. Com o intuito de proporcionar experiência de treinamento, 
intercâmbio e competições internacionais, a Seleção Brasileira inicia neste ano olímpico o 
projeto Novos Talentos.  
 
Em 2018, os Jogos da Juventude serão realizados em Buenos Aires, Argentina. Para tal 
evento, em particular, os remadores nascidos nos anos 2000 e 2001, participarão de um 
programa de intercâmbio organizado entre as seleções de Brasil, Argentina e Chile.  
Neste ano o programa será realizado em 3 etapas: 

1) 16 – 22 / Maio em Porto Alegre / Brasil 
2) Setembro em Curauma / Chile 
3) Novembro em Tigre / Argentina 

 
Para formarmos o grupo de desenvolvimento, e por entendermos que há muitos jovens com 
potencial em treinamento nos clubes, mas que não participaram do Campeonato Brasileiro de 
Barcos Curtos por diversas razões, que superam as intenções dos atletas e dos treinadores 
em competir, solicitamos que os treinadores ou dirigentes responsáveis encaminhem 
indicações de remadores com potencial para integrar este projeto.  
 
Deste grupo, serão selecionados remadores e remadoras aptos a participarem do programa 
de intercâmbio e dos demais campos de treinamento. As informações que devem ser 
enviadas são: 

1) Nome do atleta 
2) Número Identificador do Sistema Integrado de Remo  
3) Data de nascimento 
4) Número do Registro Geral (Carteira de Identidade) e CPF 
5) Dados antropométricos: altura, envergadura e peso 
6) Avaliação aeróbia em remoergômetro: 30 minutos cadência 20 
7) Vídeo do remador em Single Skiff ou Dois Sem (de 15 a 20 segundos) 

 
 
 



 

Estas informações devem ser enviadas para varriale@remobrasil.com até 29 de abril, para 
organização do grupo que participará do campo de treinamento em maio. O programa seguirá 
aberto para indicações após este prazo, com objetivo de buscarmos a integração constante de 
novos remadores.  
 
MARCELLO VARRIALE       
Coordenador Técnico  
 
OSVALDO KUSTER NETO 
Supervisor Projeto Novos Talentos 


