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Copa Sul Sudeste de Remo 
Temporada 2017 – Relatório do Evento 
 

 
DATA: 24/08 a 27/08 
LOCAL: Raia da Ilha do Pavão, Porto Alegre/RS 
PARTICIPANTES: 171 atletas inscritos 
PROVAS: 28 provas nas categorias Júnior, Sênior e Para-Remo 
 
 
Em parceria com a Federação de Remo do Rio Grande do Sul (Remosul), a Confedera-
ção Brasileira de Remo realizou em agosto a Copa Sul Sudeste de Remo 2017. O 
evento foi aberto aos clubes de Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul e Espírito Santo. Neste ano, também participaram como convidados atletas da 
Bahia e do Distrito Federal. Estavam inscritos no total 171 remadores de 24 clubes 
nacionais, sendo 131 homens e 40 mulheres (número superior ao evento de 2016, 
que contou com 110 inscritos no total). O grande vencedor foi o Grêmio Náutico União 
(RS), com 13 vitórias nas 28 provas disputadas. Em segundo lugar ficou o Esporte Clu-
be Pinheiros (SP) com cinco medalhas de ouro e em terceiro o Guaíba-Porto Alegre 
(RS) com três medalhas de ouro. O programa contava com 12 provas masculinas, 11 
provas femininas e 5 provas de para-remo, todas na distância de 1500 metros. 
 A CBR disponibilizou empréstimo de barcos para os clubes localizados em ou-
tros estados. Em parceria com o Grêmio Náutico União, a Remosul ofereceu hospeda-
gem para 60 pessoas no local do evento. As refeições para os atletas e comissão téc-
nica foram subsidiadas pela CBR. A segurança do evento foi garantida pelo serviço de 
ambulância. Foram entregues medalhas individuais para os remadores em cada prova 
e troféus de campeão e vice-campeão para os clubes. Também foi entregue um troféu 
de Estado Campeão para a federação vencedora. Foram produzidos backdrop para 
premiação, camisetas personalizadas para os colaboradores e crachás. 
 
 
 
 



 

DIVULGAÇÃO DO EVENTO 
 
• Boletins Informativos: 
http://www.remobrasil.com/boletins/boletins-informativos/1246-boletim-
informativo-05-2017-copa-sul-sudeste 
 
• Resultados Oficiais: 
http://www.remobrasil.com/boletins/resultados-oficiais/1276-copa-sul-sudeste-
2017 
 
• Galeria de Imagens: 
http://www.remobrasil.com/remo/galeria-de-imagens/category/42-copa-sul-
sudeste-2017-porto-alegre 
 
• Notícia 01: 
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-nacional/1247-inscricoes-abertas-para-
a-copa-sul-sudeste-de-remo-2017 
 
• Notícia 02: 
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-nacional/1269-copa-sul-sudeste-2017-
recebera-171-remadores-de-24-clubes 
 
• Notícia 03: 
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-nacional/1277-copa-sul-sudeste-de-
remo-2017-inicia-em-porto-alegre 
 
• Notícia 04: 
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-nacional/1278-gremio-nautico-uniao-
vence-a-copa-sul-sudeste-2017 
 
 
 
 
 
 



 

IMAGENS DO EVENTO 
 

 
Palco de premiação com backdrop e remoergômetros para aquecimento. 
 

 
Representantes dos clubes inscritos durante o Congresso Técnico. 



 

 
Raia da Ilha do Pavão durante prova do Single Skiff Feminino.  
 

 
Grêmio Náutico União comemorando a conquista do troféu de campeão. 



 

 
Medalhas e troféus em exposição durante a provas finais do evento. 
 

 
Presidente da CBR, Edson Altino Pereira Júnior (esquerda) durante a entrega de meda-
lhas juntamente da presidente da Remosul, Ana Valesca Hoerlle (direita). 


