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Boletim Informativo – 02/2017 
Mundial de Remo Indoor – Crash-B 
 

Viemos através deste boletim informar os atletas contemplados para representar o Brasil no 
Campeonato Mundial de Remo Indoor, Crash-B. Após o Campeonato Brasileiro de ParaRemo, 
em dezembro de 2016, publicamos um boletim informando as datas para entrega das 
avaliações do SNAR e o processo seletivo para este evento. Findada a realização do SNAR I e 
entrega dos resultados com o vídeo da avaliação de 1000 metros para os que estavam 
pleiteando a vaga para o campeonato, tivemos os resultados apresentados abaixo: 
 
MASCULINO 

ATLETA CATEGORIA CLUBE TEMPO RECORDE % REFERÊNCIA

Rene Pereira AS São Salvador 3:43.4 3:47.4 101.79

Michel Pessanha TA Flamengo 3:23.8 3:21.7 99.46 

Frederico Ferreira LTA Alvares Cabral 3:10.3 2:55.4 92.17 

 
FEMININO 

ATLETA CATEGORIA CLUBE TEMPO RECORDE % REFERÊNCIA

Diana  Barcelos LTA-PD Guanabara 3:58.1 3:28.6 87.61

Rafaela Ramos TA Aldo Luz 4:35.6 3:47.5 82.54 

Gizane Aguiar LTA-AK Santa Cruz 5:00.1 3:58.3 79.43 

 
O CRASH-B tem sido a porta de entrada de novos remadores na equipe paralímpica brasileira 
de remo. Foi assim com o atleta da categoria LTA, Frederic Mallrich, que em 2014 participou 
deste evento e posteriormente assumiu a vaga no barco LTAMix4+, disputando a vaga até a 
participação na Regata Qualificatória em 2016. Esse evento foi também a primeira participação 
do atleta Rene Pereira em eventos de ParaRemo. Em 2015, o atleta foi contemplado após 
qualificação no processo seletivo para representar o Brasil neste campeonato. Posteriormente, 
assumiu a vaga na categoria, até a disputa dos Jogos Paralímpicos. 
  
É notória a necessidade de renovação na classe feminina em todas as categorias, afinal as 
mesmas atletas vêm competindo desde 2006.  A atleta Diana Barcelos apesar do tempo não 
se aproximar do índice de referência, foi a melhor avaliação já realizada por atletas dessa 



 

categoria desde 2006, isso com apenas 6 meses de remo e se levarmos em consideração os 
dois últimos anos do evento, o tempo atual dela a qualificaria para medalha de bronze e prata 
respectivamente. Ambos os atletas participaram do Campeonato Brasileiro de 2016 e 
realizaram as avaliações do SNAR I.  
 
Lembrando que a data para entrega do SNAR II finaliza no dia 05 de fevereiro conforme 
Boletim Técnico 04/2017 e faz parte do processo seletivo para ingresso na Seleção Brasileira 
de ParaRemo. 


