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DOMINGO COM REMO E CAFÉ 
 

Ocorreu neste domingo (09), mais uma 

iniciativa para estimular jovens e adultos a 

praticarem o Remo como esporte e lazer, 

assim como, desenvolver a capacidade de 

organização e atividade em grupo.  
 

As fotos mostram a alegria e a 

confraternização. 
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Hora de comer... é hora de comer... 
 

 
 

Pelo jeito... não vai sobrar nada... 
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Começa a concentração 
 

 
 

Então, é hora de concentrar, escutar as 

primeiras orientações... 
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Com atenção total ao professor... 

 

 
 

Mas hora de remar... todos ao rio... 
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E temos até uma mensagem ao saudoso 

campeoníssimo Hans Post até Berlim 

(Alemanha) onde vive atualmente e de onde 

nos enviou mensagem há poucos dias (vide 

https://americablumenau.wixsite.com/nauticoblumenau).  
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