
MELHOR REMADOR DO ANO

1967 - 1982

De acordo com proposição aprovada no 3° Seminário do Esporte Gaúcho,
realizado em 27 e 28 de outubro de 1967, no Clube Juvenil, em Caxias do Sul,
o Departamento de Esportes do Estado do Rio Grande do Sul - DEERGS,
instituiu o prêmio anual "melhor atleta do ano no Estado nas diversas
modalidades esportivas", cabendo às Federações indicar os laureados.
Dia escolhido para a festividade - 13 de dezembro - Dia da Marinha.

1967 - 13/12 - Na sede do Veleiros do Sul, no Cristal, foi realizada a primeira
entrega do prêmio "melhor do ano em remo no Rio Grande do Sul".
Vencedor - Petronilo Sbardelotto, da Associação Almirante Barroso-São
José Futebol e Regatas.
Notável colaboração do Veleiros do Sul e da Marinha do Brasil.

1968 - 13/12 - A festa promovida pelo DEERGS, no mesmo local, teve como
no ano anterior o apoio inestimável do Veleiros do Sul e da Delegacia da
Capitania dos Portos (até navios ancorados no Cristal, iluminados e fogos
de artifício). Mais de 300 participantes.
Vencedor - Edgar Gijsen (Belga), do Grêmio Náutico União.

1969 - O DEERGS realizou a solenidade no Estádio Náutico, durante a
tradicional regata de dezembro e alterou a data para 14/12.
Vencedor - Gilberto Gerhardt, da Associação Almirante Barroso-São José
Futebol e Regatas.

1970 -13/12 - No Estádio Náutico, durante a regata, entregue o prêmio à
Ronald Dennin, do Grêmio Náutico União.

1971 - O DEERGS foi incorporado à Divisão de Educação Física e Desportos
da Secretaria da Educação e Cultura, cabendo a este órgão realizar a
premiação em 12/12, no Estádio Náutico, durante a regata de dezembro.
Vencedor - Vitor Pascoal Russo, do Grêmio Náutico União.

1972 - novembro - A Federação indicou o destaque do remo no ano, e dias
após cancelou a mesma. Não foi feita nova designação e deste modo na
festividade realizada em 10/12/1972 o remo não foi representado. Uma



ausência muito lamentável e prejudicial ao elevado conceito do esporte
pioneiro.

1973 - A Direção da Divisão de Educação Física da Secretaria da Educação e
Cultura, alegando falta de recursos cancelou a premiação dos melhores
atletas do ano. O desinteresse da Federação de Remo em 1972, também
contribuiu para esta decisão inexplicável.

1978 - maio - a Direção do Panathlon Clube de Porto Alegre aceitou a
sugestão de um de seus associados e decidiu restabelecer a premiação
anual dos melhores atletas do Rio Grande do Sul. Recebeu o apoio da
ARTEMP S.A., que além da doação dos troféus, ofereceu o coquetel na
SOGIPA em 29/03/1979. Uma festa com grande brilho e vibração.
Vencedor - Luiz Carlos Feilke, do Clube de Regatas Guaíba-Porto Alegre
(GPA).

1980 - 03/04 - O Panathlon Clube de Porto Aiegre com o patrocínio da
ARTEMP S.A. , realizou na SOGIPA a entrega solene dos prêmios aos atletas
mais destacados do Rio Grande do Sul no ano anterior.
Vencedor - Luiz Carlos Feilke, do Clube de Regatas Guaíba- Porto Alegre.

1981 - 03/04 - A Direção do Departamento de Esportes da Secretaria da
Cultura, Desporto e Turismo decidiu também premiar os destaques do ano
em cada modalidade esportiva. A festividade de entrega destes troféus foi
realizada no Centro Administrativo do Estado.
Vencedor - Marco Auréiio Silveira Alcantara, do Grêmio Náutico União.

1981 - 23/04 - Mais uma vez, na SOGIPA e com o patrocínio da ARTEMP
S.A., o Panathon Clube de Porto Alegre fez a entrega solene dos prêmios
anuais aos atletas mais destacados do Rio Grande do Sul. E, novamente,
numa decisão lamentável, a Federação de Remo não indicou o seu destaque,
numa atitude de desconsideração aos organizadores do tradicional evento,
aos remadores, treinadores e dirigentes de clubes.

1981 - julho - A Direção da ARTEMP S.A informou ao Panathlon Clube de
Porto Alegre a sua desistência de patrocinar a premiação anual dos
destaques esportivos do Estado.

1982 - março - A Direção do Panathlon Clube de Porto Alegre preocupada
com a duplicidade de premiação anual e de critérios diferentes para a
escolha dos melhores atletas de cada modalidade esportiva, procurou a
Direção de Departamento de Esportes da Secretaria da Cultura, Desporto e
Turismo, para tentar harmonizar e unificar o evento. Após diversos
entendimentos ficou acertado que a premiação a partir de 1981, a doação



dos troféus e a organização da festividade caberiam ao Departamento de
Esportes, da Secretaria da Cultura, Desporto e Turismo, com a participação
do Panathlon Clube de Forto Alegre e do Conselho Regional de Desportos.

Ficou também decidido, que a escolha dos destaques será feita pelas
respectivas Federações, e que no caso de realização de campeonatos
masculinos e femininos, poderiam ser indicados o destaque de cada sexo.

1982 - 03/04 - No Estádio da SOGiFA, às 15 horas - premiação dos melhores
de 1981, pelo Departamento de Esportes, da Secretaria da Cultura, Desporto
e Turismo.
Vencedor - Felipe Leyser, do Grêmio Náutico União.

Porto Alegre, 08 de novembro de 2004
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