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CLUBE NÁUTICO AMÉRICA 

Blumenau – Santa Catarina 

                            

Campeonato Brasileiro de Remo 

27 a 30 de outubro de 2016 

Rio de Janeiro 
 

Categorias júnior (até 18 anos) e sênior (acima de 18 anos). 
 

O Clube Náutico América participou somente na categoria 

sênior com: 
 

1. Dois barcos Double Skiff Peso Leve (média de 70 kg – peso 

máximo de um remador é 72,5 kg); 
 

Remadores pelo América: 

- Roque e Ronald; 

- Aruan e Jean. 
 

2. Um barco Double Skiff Classe Aberta (peso livre, ou seja, 

“os pesados”) 
 

Remadores pelo América: 

- Roque e Ronald (pesos leves em prova de “pesados”); 
 

Resultados: 
 

Dia 27/10, iniciaram-se as eliminatórias na parte da manhã 

com os Remadores Roque e Ronald classificando-se para as 

semifinais, enquanto, Aruan e Jean disputavam a repescagem. 
 

Roque e Ronald classificaram-se para a semifinal e, 

infelizmente, por apenas uma colocação, Aruan e Jean não o 

conseguiram. Contudo, tiveram uma brilhante participação, 

fazendo jus às tradições do América e por isto, merecem toda 

nossa gratidão e homenagem. 
 

Dia 28/10, Roque e Ronald conseguiram a classificação para a 

final do Double Skiff Peso Leve e Classe Aberta. 
 

Sábado, dia 29/10, na final do Peso Leve, Roque e Ronald 

ganharam a Medalha de Bronze, cuja conquista esta gravada 

nos VÍDEOS CBR I e CBR II, além das fotos abaixo. 
 

http://americablumenau.wix.com/nauticoblumenau
https://www.facebook.com/clubenauticoamerica
https://www.facebook.com/clubenauticoamerica
https://youtu.be/JCC5r4-UHAQ
https://youtu.be/TsSxowFkGJY
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Domingo, dia 30/10, na final da Classe Aberta, Roque e Ronald, 

sempre representando o América, ficaram em quarto em uma 

disputa acirradíssima com a guarnição que ficou como 

terceiro lugar. 
 

O orgulho e o agradecimento são muito grandes para estes 

lutadores que com dedicação impressionante, apesar de 

todas as dificuldades, uma vez mais colocaram o nome do 

Clube Náutico América em alta evidência nacionalmente. 
 

Ao Aruan e Jean, mas em especial (pelos resultados obtidos) 

ao Roque e Ronald, o Clube Náutico América agradece-vos e 

presta-lhes as maiores homenagens. 
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