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Copa Norte Nordeste de Remo 
Temporada 2018 – Relatório do Evento 
 

 
DATA: 13/07 a 14/07 
LOCAL: Minas Brasília Tênis Clube, Brasília, DF 
PARTICIPANTES: 92 atletas inscritos 
PROVAS: 17 provas nas categorias Júnior, Sub 23, Sênior e Para-Remo 
 
A Confederação Brasileira de Remo realizou entre os dias 13 e 14 de julho a edição 
2018 da Copa Norte Nordeste de Remo. As provas aconteceram na raia do Minas Bra-
sília Tênis Clube, em Brasília. O evento foi organizado pela CBR em parceria com a Fe-
deração de Remo de Brasília (FRB). Foram recebidas inscrições de 92 atletas, sendo 
55 homens e 37 mulheres. Estiveram representados no evento sete estados: Bahia, 
Distrito Federal, Espírito Santo, Pará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. 
 A categoria com maior número de inscrições foi a Sênior, com 58 atletas. Em 
seguida, a categoria Sub 23 com 16 atletas e a Júnior com 13 atletas. Outros cinco 
remadores disputaram as provas de remo adaptado. Para os clubes inscritos, as ativi-
dades começaram na sexta-feira, dia 13/07, com a realização do Congresso Técnico. 
As 17 provas do evento foram disputadas no dia 14/07, pela manhã e pela tarde. 

O Clube do Remo (PA) consagrou-se como o grande campeão da Copa Norte 
Nordeste 2018, conquistando quatro medalhas de ouro, quatro de prata e três de 
bronze. O troféu de vice-campeão foi para o Esporte Clube Vitória (BA) com quatro 
medalhas de ouro e três de bronze. O terceiro lugar do campeonato ficou com o Minas 
Brasília Tênis Clube (DF), com três ouros e duas pratas. 

O evento foi custeado pela CBR com recursos da Lei Agnelo/Piva de apoio ao 
esporte. Ao todo, foram 15 profissionais trabalhando entre equipe de arbitragem, ma-
nutenção e auxílio médico. O projeto do evento contou com ambulância UTI, material 
de premiação, estrutura de pódio, divulgação, cobertura fotográfica, passagens e hos-
pedagens para a equipe. Os barcos utilizados pelos atletas foram emprestados e 
transportados pela CBR. A prestação de contas do evento está publicada no site, no 
Menu Institucional, em Transparência/Projetos. 
 



 

DIVULGAÇÃO DO EVENTO 
 
• Boletins Informativos: 
http://www.remobrasil.com/boletins/boletins-informativos/1421-boletim-
informativo-06-2018-copa-norte-nordeste 
 
• Resultados Oficiais: 
http://www.remobrasil.com/boletins/resultados-oficiais/1442-copa-norte-
nordeste-de-remo-2018 
 
• Galeria de Imagens: 
http://www.remobrasil.com/remo/galeria-de-imagens 
 
• Notícia 01: 
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-nacional/1429-copa-norte-nordeste-
2018-com-inscricoes-abertas-ate-21-06 
 
• Notícia 02: 
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-nacional/1432-copa-norte-nordeste-
2018-recebe-inscricao-de-103-atletas 
 
• Notícia 03: 
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-nacional/1443-copa-norte-nordeste-
2018-acontece-neste-sabado-em-brasilia 
 
• Notícia 04: 
http://www.remobrasil.com/noticias/remo-nacional/1447-clube-do-remo-e-
campeao-da-copa-norte-nordeste-de-remo-2018 
 
• Prestação de Contas: 
http://www.remobrasil.com/institucional/transparencia/projetos 
 
• Facebook – 08 postagens – https://www.facebook.com/cbrremo  
• Instagram – 08 postagens + 08 stories – https://instagram.com/remobrasil 
• Twitter – 08 postagens – https://twitter.com/remocbr  



 

IMAGENS DO EVENTO 
 

 
Estrutura do backdrop montada para receber os atletas e para entrega de medalhas. 
 

 
Equipe da ambulância com UTI contratada para a segurança do evento. 



 

 
Crachá da CBR (utilizado pela equipe) e camiseta personalizada do evento. 
 

 
Barcos da CBR transportados para o evento e emprestados aos participantes. 
 



 

 
Pás da CBR, identificadas pelos adesivos verde e amarelos. 
 

 
Presidente da CBR, Edson Altino Pereira Júnio, usando a camiseta pólo da CBR ao lado 
da Diretora de Arbitragem e Vice-Presidente, Magali Moreira 
 



 

 
Árbitros identificados com crachá conferindo a linha de chegada pela câmera. 
 

 
Atletas ajustando o barco antes das provas em frente ao backdrop. 
 
 



 

 
Diretora de Arbitragem orientando outros árbitros na identificação dos barcos. 
 

 
Barcos no Lago Paranoá durante a prova do Double Skiff Masculino. 
 



 

 
Colaborador da equipe do evento, Marcos Knoll, ajustando um dos barcos. 
 

 
Barco feminino comemorando a vitória na prova do Four Skiff. 
 
 



 

 
Troféus produzidos para o Campeão e Vice-Campeão da Copa Norte Nordeste. 
 

 
Medalhas de ouro, prata e bronze entregues aos vencedores de cada prova. 
 



 

 
Presidente da CBR, Edson Altino Pereira Júnior, anunciando os vencedores. 
 

 
Equipe do Clube do Remo comemorando a vitória do campeonato. 
 



 

 
Equipe do Esporte Clube Vitória com o troféu de Vice-Campeão. 
 

 
Atletas de para-remo com suas medalhas durante a premiação. 


