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Caro jornalista,

É com muito orgulho que lhe entregamos este guia, repleto de 
informações sobre os integrantes da delegação que representará o Brasil 
nos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019. Você ainda encontrará aqui 
dados sobre as modalidades, arenas e sobre a cidade-sede do evento. 

Lima 2019 marca a reta final deste ciclo paralímpico. Nos últimos três anos, 
trabalhamos duro para desenvolver e dar as melhores condições possíveis 
aos nossos atletas. Serão 513 pessoas na delegação brasileira, sendo 337 
atletas e acompanhantes (atletas-guia, calheiros e pilotos). Nossa meta é 
manter a liderança do quadro-geral de medalhas do Parapan, feito que já 
alcançamos no Rio 2007, em Guadalajara 2011 e em Toronto 2015. 

Muito do que você vai ler, fotografar, escrever e filmar em Lima terá 
relação direta com o desempenho do Brasil em Tóquio 2020, uma vez que 
30 vagas em cinco modalidades serão conquistadas na capital peruana. 

É com prazer que entregamos a você, jornalista, este material 
para que a sua cobertura sobre os Jogos Parapan-Americanos seja 
a mais proveitosa possível.

Bom trabalho!

Mizael Conrado 
Presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro
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Formado em Direito pela Universidade Cidade de São Paulo (Unicid), Mizael 
Conrado assumiu em março de 2017 a presidência do Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB). Entre 2009 e 2017, exerceu a função de vice-presidente e 
secretário-geral da entidade durante a gestão de Andrew Parsons.

Atualmente, Mizael também ocupa o posto de vice-presidente da Comissão 
de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo 
(OAB-SP). Foi ainda peça-chave na aprovação da Lei de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência, que elimina barreiras de acessibilidade no transporte, na 
moradia, nos serviços, na educação, no esporte, no exercício da cidadania e 
beneficia cerca de 50 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência e 
mobilidade reduzida.

Nascido em Santo André (SP), Mizael Conrado de Oliveira nasceu cego 
devido a uma catarata congênita. Após quatro cirurgias, ainda bebê, 
começou a enxergar. Aos nove anos, teve um descolamento de retina, que 
iniciou a perda de sua visão. Aos 13 anos, estava completamente cego. Foi no 
Instituto Padre Chico, escola específica para deficientes visuais, onde Mizael 
teve seu primeiro contato com o futebol de 5.

Com a Seleção Brasileira da modalidade, foi campeão latino-americano 
(1994), tricampeão da Copa América (1997, 2001 e 2003), campeão mundial 
sub-25 (2002), bicampeão mundial (1988 e 2000) e bicampeão paralímpico 
(2004 e 2008), além de ter conquistado o título de melhor jogador do 
mundo, em 1998.

Foi ainda diretor administrativo e presidente do Centro de Emancipação 
Social e Esportiva de Cegos (CESEC), secretário-executivo da Confederação 
Brasileira de Desportos para Cegos (CBDC), membro do Comitê Executivo 
da União Mundial de Cegos, da União Latino-Americana dos Cegos, vice-
presidente da Federação Brasileira de Entidades para Cegos e secretário-
geral da União Brasileira de Cegos.

PRESIDENTE 
MIZAEL CONRADO
Presidente do comitê Paralímpico Brasileiro



A vice-presidente Naíse Pedrosa é a primeira mulher a integrar a diretoria 
executiva do Comitê Paralímpico Brasileiro. Graduada em Ciências 
Biológicas com pós-graduação em Saúde Pública pela Universidade Federal 
Rural de Pernambuco (UFRPE), a pernambucana trabalhou na Fundação 
Nacional da Saúde (Funasa) por 35 anos até se aposentar para assumir a 
vice-presidência do CPB.

Naíse teve poliomielite com um ano, o que comprometeu os movimentos 
dos membros inferiores. Há dez anos, a vice-presidente passou a utilizar 
cadeira de rodas.

Em 1992, Naíse conheceu a Associação de Deficientes Motores de 
Pernambuco (ADM). No mesmo ano, foi convidada para concorrer à 
presidência da entidade e foi eleita. Simultaneamente, ela também assumiu 
a coordenação do estado de Pernambuco na Organização Nacional de 
Entidades de Deficientes Físicos no Brasil (Onedef).

Naíse articulou a criação da Federação Pernambucana de Basquetebol 
em Cadeira de Rodas (FPBC), da qual foi presidente de 2004 a 2012. Em 
âmbito nacional, em 2008, foi eleita presidente da Confederação Brasileira 
de Basquetebol em Cadeira de Rodas (CBBC) e permaneceu no cargo 
por dois mandatos.

Em toda sua trajetória, Naíse Pedrosa lutou pela igualdade de 
oportunidades para as mulheres no meio esportivo.

VICE-PRESIDÊNCIA 
NAÍSE PEDROSA
1ª Vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro
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Graduado em Educação Física pela Escola de Educação Física Almirante 
Adalberto Nunes, graduado em Matemática pela Fundação Educacional 
Universitária Campograndense e mestrado em Ciência da Motricidade 
Humana pela Universidade Castelo Branco, Ivaldo Brandão, atualmente, é 
vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro.

Nascido no Rio de Janeiro, Ivaldo Brandão teve sua primeira atuação 
marcante no esporte paralímpico em 1982, quando trabalhava na 
Diretoria de Esportes do Centro Esportivo Miécimo da Silva e foi 
chamado para organizar os Jogos Brasileiros de Paralisia Cerebral.

Em 1986, começou a atuar como diretor técnico da Associação Nacional 
de Desporto para Deficientes (ANDE), cargo que ocupou até 2001. 
Durante o período, Brandão foi habilitado como classificador internacional 
da CP-ISRA (Associação Internacional de Esportes e Recreação para 
Paralisados Cerebrais, sigla em inglês) e ainda trabalhou na implantação 
e desenvolvimento de modalidades como futebol para amputados, bocha 
adaptada e ciclismo para atletas com paralisia cerebral.

Em 2001, foi eleito presidente da ANDE e permaneceu na presidência 
por 12 anos. Nos períodos somados de diretoria técnica e presidência, 
Brandão se empenhou em implantar modalidades que buscassem atender 
pessoas com deficiência com menor ou nenhuma capacidade motora, para 
que pudessem melhorar a qualidade de vida dessas pessoas.

Após o período à frente da ANDE, Ivaldo Brandão foi eleito, em 2013, 
vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro.

VICE-PRESIDÊNCIA 
IVALDO BRANDÃO VIEIRA
2ª Vice-presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro
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Formado em Educação Física pela Universidade Federal de Uberlândia 
(UFU), foi chefe de missão brasileira nos Jogos Parapan-Americanos Cidade 
do México 1999, Mar Del Plata 2003 e Rio 2007, nos Jogos Paralímpicos 
Sydney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008 e no Campeonato Mundial de 
Atletismo Londres 2017.

Alberto Martins conheceu o Movimento Paralímpico em 1982, durante seu 
mestrado em Ciência da Educação Física, Medicina Esportiva e Pedagogia 
do terceiro mundo realizado na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. 
Em seguida, o mineiro de Uberlândia fez doutorado em Educação Física e 
Esportes Adaptados na Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Em 2004, Alberto foi diretor técnico da Federação Internacional de 
Desporto para Cegos (IBSA, sigla em inglês). De 2005 a 2008, foi secretário 
de esporte da sua cidade-natal pela Fundação Uberlandense do Turismo 
Esporte e Lazer (Futel). Exerceu o cargo de coordenador geral da Academia 
Paralímpica Brasileira (APB) do Comitê Paralímpico Brasileiro de 2013 a 2017. 
Em 2017, assumiu a diretoria técnica do CPB.

CHEFE DE MISSÃO 
ALBERTO MARTINS
Diretor técnico do Comitê Paralímpico 
Brasileiro e chefe de missão
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Formado em Educação Física e bacharel em Treinamentos em Esportes pela 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), foi subchefe de missão nos 
Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara 2011 e Toronto 2015; e subchefe 
de missão nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012. É atualmente Diretor 
Técnico Adjunto do Comitê Paralímpico Brasileiro e coordenador técnico de 
atletismo. Já foi coordenador técnico do CPB. Trabalha com a organização 
esportiva de modalidades Paralímpicas desde 2000 e integrou a delegação 
brasileira nos Jogos Paralímpicos de Atenas, em 2004. Foi gerente do 
Futebol de 5 nos Jogos Parapan-Americanos do Rio 2007. Ocupou o cargo 
de coordenador técnico da Confederação Brasileira de Desportes de 
Deficientes Visuais (CBDV).

SUBCHEFE DE MISSÃO 
JONAS FREIRE
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Formado em Medicina, é médico do esporte e especialista em Fisiatria, 
Coordenador médico do Comitê Paralímpico Brasileiro e médico da UFRN. 
Foi chefe do Departamento Médico da ABRADECAR, já trabalhou na área 
médica do ABC – F.C. – Natal (RN). Atua no Comitê Paralímpico Brasileiro 
desde 1996.

Economista com especialização em projetos sociais e políticas públicas.
Foi Secretário Executivo da Secretaria da Micro e Pequena Empresa da 
Presidência da República, Secretário adjunto do Emprego e Relações do 
Trabalho do Estado de São Paulo, Secretário do Trabalho da cidade de 
São Paulo, Secretário de Governo da cidade de São Paulo e Gerente 
de Políticas Públicas do SEBRAE-SP. Assumiu a Superintendência do 
CPB em abril de 2017.

CHEFE MÉDICO 
ROBERTO VITAL

SUPERINTENDENTE ADMINISTRATIVO, DE 
FINANÇAS E CONTABILIDADE 
NELSON HERVEY COSTA
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EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA

Alberto Martins 
Chefe de missão

Jonas Freire 
Subchefe de missão

Roberto Vital 
Chefe médico

Daniel Brito 
Gerente de comunicação

Danielle Lima 
Attaché de imprensa

ASSESSORIA DE IMPRENSA DO COMITÊ 
PARALÍMPICO BRASILEIRO (CPB) EM LIMA 2019

Daniel Brito 
Gerente de comunicação 
e-mail: daniel.brito@cpb.org.br

Ivo Felipe 
Assessor 
e-mail: ivo.felipe@cpb.org.br

Taiana Albino 
Assessora 
e-mail: taiana.albino@cpb.org.br

Manuela Biz 
Assessora 
e-mail: manuela.vsbiz@gmail.com

Giovanna Chencci  
Assessora 
e-mail: g.chencci@gmail.com

Renan Cacioli 
Assessor 
e-mail: renancacioli@cbdv.org.br
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Rafael Sena 
Redes sociais 
e-mail: rafael.sena@cpb.org.br

Patrícia Côrtes 
Redes sociais 
e-mail: patricia.cortes@cpb.org.br

Jorge Arrigo 
Redes sociais 
e-mail: jlarrigo@gmail.com 

Danielle Lima  
Attaché de imprensa 
e-mail: daniellecomunicacao@gmail.com

MAIN PRESS CENTRE 
Av. De la arqueología 172, 4to piso 
San borja, Lima 41 – Peru

CÓDIGO TELEFÔNICO 
Peru: 51 
Lima: 01

CLIMA 
Em Lima, durante os meses de julho e agosto é inverno, que é caracterizado 
pelos dias cinzas, úmidos e nublados, a média de temperatura fica 
entre 15º c e 19° c.

TRANSPORTE 
O Comitê Organizador dos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019 
disponibilizará translado para os locais de disputas pelo sistema de 
transporte dos Jogos.
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TELEFONES ÚTEIS 
Emergência: 106 
Polícia nacional: 105 
Bombeiros: 116 
Embaixada do brasil: +51 1 5120830

COMITÊ PARALÍMPICO BRASILEIRO – CPB 
Rodovia dos Imigrantes km 11,5, s/n - Vila Guarani, São Paulo - sp 
CEP: 04329-000 Telefone: (11) 4710-4000

SITE E REDES SOCIAIS 
www.cpb.org.br 
Facebook: www.facebook.com/comiteparalimpico 
Instagram: @ocpboficial 
Twitter: www.twitter.com/cpboficial 
Youtube: youtube.com/cpboficial 
Flickr: www.flickr.com/photos/cpboficial 
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HISTÓRIA DOS JOGOS PARAPAN-AMERICANOS
Os Jogos Parapan-Americanos tiveram sua origem em solo canadense,
em 1967, em Winnipeg. Na ocasião, seis países se reuniram para a disputa 
apenas em modalidades para cadeirantes. Até 1995, nove edições similares 
para modalidades e classes específicas foram realizadas. Somente a partir 
de 1999, na Cidade do México, a competição ganhou o nome de Jogos 
Parapan-Americanos e reuniu atletas com diferentes tipos de deficiência 
em quatro modalidades, isso tudo sob a chancela do Comitê Paralímpico 
Internacional (IPC). A cada edição, o número de atletas e modalidades 
em disputas aumenta. 

BRASIL NOS JOGOS PARAPAN-AMERICANOS
Desde 1999, os atletas brasileiros já conquistaram 1.026 medalhas em Jogos 
Parapan-Americanos, sendo 445 de ouro, 310 de prata e 271 de bronze. Nas 
três últimas edições, Rio 2007, Guadalajara 2011 e Toronto 2015 o Brasil 
terminou os Jogos na primeira posição do quadro de medalhas. 
Veja o retrospecto: 

Cidade do México-1999
2º lugar geral, com 91 medalhas de ouro, 
54 de prata e 34 de bronze. Total de 179.

Mar del Plata-2003
2º lugar geral, com 81 medalhas de ouro, 53 de prata 
e 31 de bronze. Total de 165.

Rio de Janeiro-2007
1º lugar geral, com 83 medalhas de ouro, 68 de prata 
e 77 de bronze. Total de 228.

Guadalajara-2011
1º lugar geral, com 81 medalhas de ouro, 61 de prata 
e 55 de bronze. Total de 197.

Toronto-2015
1º lugar geral, com 109 medalhas de ouro, 
 74 de prata e 74 de bronze. Total de 257.



Guia de imprensa | 17

1999 2003
Cuidad

de México
México

Mar del
Plata

Argentina

Meta para
Lima 2019

2007 2011 2015 2019

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) estabeleceu em seu planejamento 
estratégico a meta de manter o Brasil à frente no quadro de medalhas, a 
exemplo das últimas três edições - Rio 2007, Guadalajara 2011 e Toronto 2015.

Para alcançar a meta, o CPB levará a sua maior delegação a uma edição de 
Jogos Parapan-Americanos. Com um time de 513 pessoas, sendo 337 atletas,  
incluindo atletas-guia, o Brasil chega aos Jogos de Lima com seu maior 
número de participação na competição.

SOBRE OS JOGOS LIMA 2019
A 6ª edição dos Jogos Parapan-Americanos terá a cidade de Lima, no Peru, 
como sua casa. Esta é a primeira vez que o país sediará um evento esportivo 
internacional de grande porte.

A competição, que terá início no dia 23 de agosto e encerará no dia 
1º de setembro, será a maior da história, com 1.890 atletas, de 33 países, 
em 17 modalidades.

Curiosidades: 

  A competição na capital peruana marcará a estreia de três 
modalidades no programa dos Jogos Parapan-Americanos: 
parabadminton, parataekwondo e tiro esportivo.

  O Peru é umas das grandes potências do parabadminton.
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ATLETISMO
 
O atletismo paralímpico é praticado por atletas com deficiência física, visual ou 
intelectual. Há provas de corrida, saltos, lançamentos e arremessos, tanto no 
feminino quanto no masculino. Cada uma conta com suas disputas específicas.

Os competidores são divididos em classes esportivas de acordo com o grau de 
comprometimento. Os que disputam provas de pista, rua (velocidade, meio-
fundo, fundo e maratona), saltos em distância e em altura levam a letra T (de 
track, pista em inglês) em sua classe. Já os atletas que fazem provas de campo 
(arremessos e lançamentos) são identificados com a letra F (field, campo em 
inglês) na classificação.

Os atletas com deficiência visual recebem o auxílio do atleta-guia, os cegos 
totais (classe T11) têm a obrigatoriedade de competirem com o auxílio. As 
regras de utilização de atletas-guia variam de acordo com a classe e metragem 
da prova. Nas provas de 5.000m, de 10.000m e na maratona, os atletas das 
classes T11 e T12 podem ser auxiliados por até dois atletas-guia durante o 
percurso (a troca é feita durante a disputa). 

As classes T/F 20 são dedicada a atletas com deficiência intelectual.

O atletismo é a modalidade em que o Brasil possui o maior número de 
medalhas em Jogos Paralímpicos, 142 (40 de ouro, 61 de prata e 41 de 
bronze). No Brasil, a modalidade é administrada pelo Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB).
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AGNALDO FRANCISCO DA SILVA

Nascimento: 17/03/1985, Serrita (PE) 
Peso: 79kg  
Altura: 1,88m 
Classe: T13

Hístoria: Em 2006, descobriu que tinha glaucoma 
ao fazer um exame admissional para uma empresa. 
Começou a praticar atletismo três anos depois, a 
convite de um amigo.

ALESSANDRO RODRIGO DA SILVA

Nascimento: 28/08/1984, Santo André (SP) 
Peso: 125kg 
Altura: 1,88m 
Classe: F11

Hístoria: Alessandro se tornou deficiente visual total 
por conta da toxoplasmose. Conheceu o esporte 
paralímpico por meio de um ex-professor que o 
apresentou à prova de arremesso.

Principais conquistas: Ouro no lançamento de disco 
no Mundial de Londres 2017; ouro em lançamento de 
disco nos Jogos Paralímpicos Rio 2016; dois ouros no 
arremesso de peso e lançamento de disco nos Jogos 
Parapan-Americanos Toronto 2015.
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ANDRÉ LUIS DA ROCHA ANTUNES

Nascimento: 15/04/1977, Taubaté (SP) 
Peso: 130Kg 
Altura: 1,85m 
Classe: F53

Hístoria: André era policial militare em uma 
perseguição, em 2005, caiu de um muro alto que 
ocasionou uma grave lesão na coluna lombar. Depois 
de complicações na cirurgia e uma nova e grave lesão 
na coluna cervical anos depois, ficou com lesões 
permanentes também nos membros superiores, 
tornando-se tetraplégico. Conheceu o esporte 
paralímpico em 2013, em um projeto da Prefeitura 
de sua cidade. 

Principais conquistas: Ouro no lançamento de disco 
no Mundial de Londres 2017; prata no arremesso de 
peso nos Jogos Parapan-Americanos Toronto 2015.

ARIOSVALDO FERNANDES DA SILVA

Nascimento: 23/12/1976, Campina Grande (PB) 
Peso: 53Kg 
Altura: 1,68m 
Classe: T53

Principais conquistas: Aos 18 meses de idade, 
Ariosvaldo teve poliomielite e ficou com os membros 
inferiores paralisados. Conheceu o esporte 
paralímpico aos 17 anos, por meio do seu professor 
de Educação Física, na época, que o apresentou ao 
basquete em cadeira de rodas. O atleta competiu pelo 
basquete até 2002, quando migrou para o atletismo.

Principais conquistas: Prata nos 100m e nos 400m nos 
Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015; bronze nos 
100m no Mundial de Lyon 2011; ouro nos 100m e nos 
200m e prata nos 400m nos Jogos Parapan-Americanos 
Guadalajara 2011; ouro nos 100m e nos 400m e prata 
nos 200m nos Jogos Parapan-Americanos Rio 2007.
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CAIO VINICIUS DA SILVA PEREIRA

Nascimento: 03/10/1980, Limeira (SP) 
Peso: 163kg 
Altura: 1,88m 
Classe: F12

História: Caio Vinicius nasceu com alto grau de 
miopia e, ao longo do tempo, teve outros tipos de 
complicações na visão, passando a enxergar somente 
7%. Começou no atletismo convencional, mas, por 
levar desvantagem na hora das competições, procurou 
o esporte paralímpico. O ano de 2016 marcou sua 
chegada à Seleção Brasileira.

Principais conquistas: Quinto lugar nos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016 no arremesso de peso.

CÍCERO VALDIRAN LINS NOBRE

Nascimento: 23/06/1992, Aguiar (PB) 
Peso: 78kg  
Altura: 1,80m 
Classe: F57

História: Cícero tem com má-formação congênita 
bilateral nos pés. Em 2011, um cadeirante o abordou 
na rua e o convidou para conhecer o paradesporto. 
O atleta iniciou na natação e migrou para 
o atletismo em 2013.

Principais conquistas: Quarto colocado no lançamento 
de dardo nos Jogos Paralímpicos Rio 2016.
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CLARIENE ABREU DA SILVA 

Nascimento: 01/06/1989, Aquiraz (CE) 
Peso: 50Kg 
Altura: 1,59m 
Classe: T47

História: Aos 2 anos de idade, Clariene sofreu 
um acidente com uma máquina de moer capim e 
amputou o braço direito, na altura do cotovelo. 
Em 2014, a atleta estava nos bastidores de um 
programa de TV para falar sobre moda inclusiva e 
conheceu um atleta paralímpico. Ele a convidou para 
conhecer algumas modalidades. Como ela estava 
terminando a faculdade, esperou até o ano seguinte 
para experimentar alguma modalidade. Começou na 
natação, e migrou para a corrida em 2015.

CLAUDINEY BATISTA DOS SANTOS

Nascimento: 13/11/1978, Bocaiuva (MG) 
Peso: 73Kg 
Altura: 1,73m 
Classe: F56

História: Um acidente de moto em 2005 lesionou a 
perna esquerda de Claudiney. No hospital, o ferimento 
se agravou e o mineiro precisou amputar o membro 
por completo. No mesmo ano, ele foi convidado a 
conhecer o atletismo e passou a praticá-lo no ano 
seguinte. Halterofilista antes do acidente, Claudiney se 
identificou com as provas de lançamento de dardo e 
disco, e de arremesso de peso. 

Principais conquistas: Ouro em lançamento de 
disco nos Jogos Paralímpicos no Rio 2016; prata no 
lançamento de disco no Mundial Doha em 2015; prata 
no lançamento de dardo no Mundial de Lyon em 2013; 
prata no lançamento de dardo nos Jogos Paralímpicos 
de Londres 2012; ouro no lançamento de dardo nos 
Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara 2011.
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CLELIA VITORIA RODRIGUES DA SILVA ALFREDO

Nascimento: 30/07/1999, Caraguatatuba (SP) 
Peso: 50kg 
Altura: 1,57m 
Classe: T11

História: Devido a uma má-formação na retina, 
Clelia perdeu a visão gradativamente até ficar 
cega aos 9 anos.

DANIEL MENDES DA SILVA

Nascimento: 15/06/1979, Nova Venécia (ES) 
Peso: 78kg 
Altura: 1,78m 
Classe: T11

História: Daniel trabalhava numa uma marmoraria e 
sofreu um grave acidente em 2002. Duas placas de 
mais de 700kg se desprenderam e caíram sobre o rosto 
do capixaba, que provocou o afundamento do crânio 
e o fez perder a visão. Daniel passou por diversas 
cirurgias de reconstrução facial. Em 2005, a convite de 
uma professora da Unicep, conheceu o atletismo. 

Principais conquistas: Bronze nos 200m e ouro no 
revezamento 4x100m nos Jogos Paralímpicos Rio 2016; 
bronze nos 200m e ouro nos 400m no Mundial de 
Doha em 2015; bronze nos 200m nos Jogos Parapan-
Americanos de Toronto 2015; bronze nos 200m e ouro 
nos 400m no Mundial de Lyon 2013; prata nos 200m nos 
Jogos Paralímpicos de Londres 2012; prata nos 100m e 
200m, ouro nos 400m nos Jogos Parapan-Americanos 
de Guadalajara 2011; prata nos 200m e nos 400m e 
bronze nos 100m no Mundial da Nova Zelândia em 2011.
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DANIEL TAVARES MARTINS 

Nascimento: 12/03/1996, Marília (SP) 
Peso: 62kg  
Altura: 1,71m 
Classe: T20

História: Daniel é deficiente intelectual. Ainda 
em período escolar, apresentava dificuldade de 
aprendizado. Conheceu o esporte paralímpico em 
2013, aos 17 anos. 

Principais conquistas: Ouro nos 400m no Mundial de 
Londres 2017; ouro nos 400m nos Jogos Paralímpicos 
Rio 2016; ouro nos 400m no Mundial de Doha em 2015.

 

 

DAVI WILKER DE SOUZA

Nascimento: 28/04/1997, Campo Grande (MS) 
Peso: 73kg 
Altura: 1,82m 
Classe: T13

História: Davi nasceu com deficiência visual. Começou 
nas Paralímpiadas Escolares, em 2010, por meio de 
seu professor.
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EDEVALDO PEREIRA DA SILVA 

Nascimento: 10/03/1981, Faxinal (PR) 
Peso: 93Kg 
Altura: 1,70m 
Classe: F44

História: Edevaldo nasceu com a perna esquerda en-
curtada e conheceu o esporte paralímpico em 2012, ao 
assistir os Jogos Paralímpicos de Londres. Uma colega 
de trabalho comentou sobre o basquete em cadeira 
de rodas e ele procurou uma instituição de esporte 
adaptado em 2016. 

EDSON CAVALCANTE PINHEIRO 

Nascimento: 03/06/1979, Cruzeiro do Sul (AC) 
Peso: 70kg 
Altura: 1,74m 
Classe: T38

História: O acreano nasceu no seringal com ajuda 
de uma parteira. Com falta de oxigênio, teve paralisia 
cerebral, que prejudicou o movimento do braço direito. 
Edson praticava tênis de mesa em 2001 e, um ano 
depois, migrou para o atletismo. Em menos de dois anos 
no esporte, conquistou seu lugar na Seleção Brasileira.

Principais conquistas: Bronze nos 100m no Mundial de 
Londres 2017; bronze nos 100m nos Jogos Paralímpicos 
Rio 2016; ouro nos 100m e bronze nos 200m nos Jogos 
Parapan-Americanos de Toronto 2015; prata nos 100m 
no Mundial de Doha em 2015; bronze nos 100m no 
Mundial de Lyon em 2013; ouro nos 100m e nos 200m 
e prata nos 400m nos Jogos Parapan-Americanos de 
Guadalajara 2011; bronze nos 100m no Mundial de 
Christchurch em 2011; ouro nos 100m e nos 200m nos 
Jogos Parapan-Americanos do Rio 2007.
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ELIZABETH RODRIGUES GOMES 

Nascimento: 15/01/1965, Santos (SP) 
Peso: 82kg  
Altura: 1,64m 
Classe: F52

História: Em 1993, Elizabeth levava uma vida de 
jogadora de vôlei quando foi diagnosticada com 
esclerose múltipla. Demorou para aceitar a doença até 
conhecer o basquete em cadeira de rodas, em Santos. 
Descobriu o atletismo no mesmo local onde treinava.

Principais conquistas: Bronze no arremesso de peso 
no Mundial de 2015 no Catar; ouro no lançamento de 
disco e prata no arremesso de peso nos Jogos Para-
pan-Americanos de Toronto 2015. 

FÁBIO DA SILVA BORDIGNON

Nascimento: 20/06/1992, Duque de Caxias (RJ) 
Peso: 70kg 
Altura: 1,60m 
Classe: T35

História: Fabio tem paralisia cerebral, que causa atrofia 
muscular, descoordenação motora e espasmos na perna 
e braço direitos. Ele conheceu o esporte paralímpico 
em 2007, assistindo às transmissões dos Jogos Parapan-
Americanos do Rio. Ao procurar uma instituição para 
obter a gratuidade em transporte público, descobriu 
o futebol de 7, para paralisados cerebrais, e iniciou 
sua carreira em 2009. Disputou várias competições, 
inclusive os Jogos Paralímpicos de Londres 2012 pelo 
futebol de 7. Em 2015, migrou para o atletismo e no ano 
seguinte já era recordista das Américas.

Principais conquistas: bronze nos 200m no Mundial 
de Londres 2017; prata nos 100m e nos 200m nos 
Jogos Paralímpicos Rio 2016.
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FABRÍCIO JÚNIOR BARROS FERREIRA 

Nascimento: 17/01/1998, Naviraí (MS) 
Peso: 67Kg 
Altura: 1,68m 
Classe: T12

História: Fabrício nasceu com toxoplasmose, doença 
que afeta a visão. Aos 14 anos, sofreu também descola-
mento de retina. Conheceu o esporte paralímpico em 
2013 por meio de uma associação 
para deficientes visuais.

FELIPE DE SOUZA GOMES 

Nascimento: 26/04/1986, Campos dos Goytacazes (RJ) 
Peso: 78kg 
Altura: 1,74m 
Classe: T11

História: O velocista começou a perder a visão aos 
6 anos devido a um glaucoma congênito, seguido de 
catarata e de descolamento da retina. Sem nenhum 
resíduo visual, jogou futebol de 5, goalball e, em 2003, 
conheceu o atletismo.

Principais conquistas: Ouro no revezamento 4x100m 
e prata nos 100m,200m e 400m nos Jogos Paralímpicos 
Rio 2016; ouro nos 400m e no revezamento 4x100m, 
e prata nos 200m nos Jogos Parapan-Americanos de 
Toronto 2015; ouro nos 200m e prata nos 100m no 
Mundial de Doha 2015; prata nos 100m no Mundial de 
Lyon-2013; ouro nos 200m e bronze nos 100m nos Jogos 
Paralímpicos de Londres 2012, prata nos 4x100m no 
Mundial de Assen 2006; prata nos 100m e bronze nos 
200m nos Jogos Parapan-Americanos do Rio 2007.
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FERNANDA YARA DA SILVA 

Nascimento: 15/08/1986, Curionópolis (PA) 
Peso: 62kg  
Altura: 1,62m 
Classe: F47

História: Fernanda tem má-formação congênita no 
braço esquerdo, abaixo do cotovelo. Ela competia no 
atletismo convencional e  migrou para o paradesporto 
em 2008 por meio da atleta Jenifer Martins. 

FRANCISCO JEFFERSON DE LIMA

Nascimento: 12/11/1991, Pindoretama (CE) 
Peso: 69kg 
Altura: 1,85m 
Classe: F44

História: Francisco nasceu com os dois pés tortos. 
Ouviu falar do esporte paralímpico pela primeira vez 
em um ônibus, ao conhecer um atleta que ia para uma 
competição. Sua primeira convocação pela a Seleção 
foi em 2010.

Principais conquistas: Ouro no lançamento de dardo 
nos Jogos Parapan-Americanos Guadalajara 2011; 
ouro no lançamento de dardo no Mundial Juvenil na 
República Tcheca em 2010.
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GABRIELA MENDONÇA FERREIRA 

Nascimento: 21/05/1998, Campo Grande (MS) 
Peso: 68Kg 
Altura: 1,75m 
Classe: T12

História: Quando a mãe de Gabriela estava grávida, um 
gato infectado com toxoplasmose a mordeu na barriga. 
A mordida afetou a visão e audição da atleta, que tem 
coriorretinite (inflamação da retina) bilateral e otite 
crônica. Em 2009, ela descobriu o esporte paralímpico 
por meio de um projeto escolar. 

Principais conquistas: Ouro nos 100m, nos 200m e 
prata no salto em distância no Mundial de Jovens de 
Nottwill em 2017; ouro nos 100m e nos 400m Jogos 
Parapan-Americanos de Jovens 2017 em São Paulo; 
ouro nos 100m, 200m e salto em distância no Jogos 
Parapan-Americano de Jovens 2013 na Argentina. 

IZABELA SILVA CAMPOS 

Nascimento: 11/04/1981, Belo Horizonte (MG) 
Peso: 84kg 
Altura: 1,66m 
Classe: F11

História: Vítima de sarampo aos 6 anos, Izabela perdeu 
a visão progressivamente até não enxergar mais aos 15. 
Aos 21, começou no atletismo com o intuito apenas de 
perder peso. Chegou a correr 5.000m, 1.500m, 800m 
e 400m, mas foi com as provas de campo que mais se 
identificou. Sua primeira convocação para a Seleção foi 
em 2012, para os Jogos Paralímpicos de Londres.

Principais conquistas: Prata no lançamento de dardo 
e bronze no lançamento de disco no Mundial de 
Londres 2017; bronze no lançamento de disco nos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016; bronze no lançamento de disco 
no Mundial de Doha em 2015; ouro no lançamento de 
disco e prata no arremesso de peso nos Jogos Parapan-
Americanos de Toronto; bronze no arremesso de peso 
no Mundial de Lyon 2013.

ATLETISMO
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JAIR HENRIQUE SOUZA

Nascimento: 31/08/1994, Araçatuba (SP) 
Peso: 43kg  
Altura: 1,26m 
Classe: F40

História: Jair possui nanismo. Ele conheceu o esporte 
paralímpico aos 15 anos por meio de um tio cadeirante 
que treinava atletismo. 

JENIFER MARTINS DOS SANTOS

Nascimento: 30/06/1989, Recife (PE) 
Peso: 64kg 
Altura: 1,65m 
Classe: T38

História: Jenifer teve paralisia cerebral causada por 
falta de oxigenação na hora do parto. Como sequela, 
ela tem deficiência motora, principalmente no lado 
direito do corpo e na fala. Começou no atletismo aos 
8 anos por indicação médica.

Principais conquistas: Prata nos 100m e nos 200m 
nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015; ouro 
nos 100m e nos 200m nos Jogos Parapan-Americanos 
de Guadalajara 2011; ouro nos 100m e prata nos 200m 
nos Jogos Parapan-Americanos Rio 2007.

ATLETISMO
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JERUSA GEBER DOS SANTOS 

Nascimento: 26/04/1982, Rio Branco (AC) 
Peso: 52Kg 
Altura: 1,62m 
Classe: T11

História: Jerusa nasceu totalmente cega. Ao longo da 
vida, fez algumas cirurgias que possibilitaram que ela 
enxergasse um pouco, mas aos 18 anos voltou a perder 
totalmente a visão. Conheceu o esporte paralímpico aos 
19 anos a convite de um amigo também deficiente visual.

Principais conquistas: Bronze nos 100m e nos 400m 
nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015; prata 
nos 100m no Mundial de Doha em 2015; prata nos 100m 
e nos 200m no Mundial de Lyon em 2013; prata nos 
100m e nos 200m nos Jogos Paralímpicos de Londres 
2012; prata nos 100m e nos 200m nos Jogos Parapan-
-Americanos Guadalajara 2011; ouro no revezamento 
4x100m, prata nos 100m e nos 200m no Mundial da 
Nova Zelândia em 2011; bronze nos 100m nos Jogos 
Paralímpicos de Pequim 2008. 

JHULIA KAROL DOS SANTOS DIAS DA FONSECA

Nascimento: 18/09/1991, Terra Santa (PA) 
Peso: 52kg 
Altura: 1,49m 
Classe: T11

História: Jhulia perdeu a visão devido a uma meningite 
quando tinha 9 anos. A paraense começou no atletismo 
aos 15 anos.

Principais conquistas: Prata nos 100m nos Jogos 
Parapan-Americanos de Toronto 2015; bronze nos 100m 
no Mundial de Atletismo 2015 no Catar; bronze nos 
100m no Mundial de Atletismo 2013 na França; bronze 
nos 100m nos Jogos Paralímpicos de Londres-2012; 
bronze nos 100m nos Jogos Parapan-Americanos de 
Guadalajara 2011.
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JOÃO VICTOR TEIXEIRA DE SOUZA SILVA

Nascimento: 26/03/1994, Rio de Janeiro (RJ) 
Peso: 103kg 
Altura: 1,87m 
Classe: F37

História: Iniciou com 7 anos no atletismo convencional. 
Aos 15, João Victor fez uma cirurgia para a retirada 
de um coágulo. Logo após, sofreu algumas convulsões 
que resultaram na paralisia cerebral e comprometeu o 
lado esquerdo do corpo. Depois de um ano e meio de 
recuperação, ele voltou para o atletismo, dessa vez 
no paralímpico.

Principais conquistas: quinto lugar no arremesso de 
peso e sexto lugar no lançamento de disco nos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016; ouro no arremesso de peso nos 
jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015. 

JONATAN DA SILVA FERREIRA

Nascimento: 17/07/1995, Caarapó (MS) 
Peso: 74kg 
Altura: 1,77m 
Classe: T37

História: Jonatan teve meningite com apenas um ano 
de idade. Como sequela da doença, o atleta ficou com 
os membros do lado direito afetados. Ele começou 
no esporte paralímpico aos 16 anos quando sua 
professora de Educação Física o encaminhou para um 
projeto com esporte adaptado.

Principais conquistas: Ouro nos 100m e prata nos 
400m nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens 
2013 na Argentina.
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JÚLIO CESAR AGRIPINO DOS SANTOS 

Nascimento: 17/01/1991, Diadema (SP) 
Peso: 67Kg 
Altura: 1,79m 
Classe: T11

História: Júlio foi diagnosticado com ceratocone, doença 
degenerativa na córnea, aos 7 anos. Ele era atleta con-
vencional do atletismo e migrou para o paradesporto por 
meio dos treinadores do Centro Olímpico. 

 
KETYLA PAULA PEREIRA TEODORO

Nascimento: 18/11/1995, Rolim de Moura (RO) 
Peso: 62kg 
Altura: 1,76m 
Classe: T12

História: Ketyla tem a doença de stargardt, doença 
genética que afeta a retina. Ela enxergou até os 13 anos, 
quando sua visão piorou rapidamente até ela se tornar 
baixa visão. A atleta conheceu o esporte paralímpico no 
último ano do ensino médio, quando um treinador de um 
clube em Rondônia buscava atletas para participar das 
Paralímpiadas Escolares de 2012.
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LEYLANE DE CASTRO DOS SANTOS MOURA

Nascimento: 07/03/1994, Recife (PE) 
Peso: 68kg 
Altura: 1,69m 
Classe: F33

História: Leylane tem encefalopatia crônica, 
consequência de uma queda em uma escada em 
que ela teve parada cardiorrespiratória. Após o 
acidente ela ficou com sequelas motoras e na fala e de 
coordenação. A pernambucana começou no esporte 
paralímpico há 3 anos por indicação de fisioterapeuta, 
como forma de tratamento para melhorar sua 
coordenação e postura. Sua primeira modalidade 
foi a bocha, na qual não se adaptou muito bem, 
e migrou para  o atletismo.

Principais conquistas: Recordista das Américas no 
peso e no disco. 

LORENA SALVATINI SPOLADORE

Nascimento: 19/12/1995, Maringá (PR) 
Peso: 65kg 
Altura: 1,75m 
Classe: T11

História: Devido a um glaucoma congênito desde os 
primeiros dias de vida, a paranaense perdeu a visão 
gradativamente. A família mudou-se para Goiânia 
em busca de tratamento, mas, aos 4 anos, Lorena já 
tinha 95% da vista comprometida. Dois anos mais 
tarde, ficou totalmente cega. Sua história no esporte 
começou aos 9 anos no balé e, dali, sua força e 
elasticidade na prática do atletismo.

Principais conquistas: Prata no revezamento 4x100m 
e bronze no salto em distância nos Jogos Paralímpicos 
Rio2016; bronze no salto em distância nos Jogos 
Parapan-Americanos de Toronto 2015; prata no salto 
em distância no Mundial de Doha 2015; ouro no salto 
em distância no Mundial de Lyon 2013.
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LUCAS DE SOUSA LIMA 

Nascimento: 19/10/1995, São Paulo (SP) 
Peso: 66kg 
Altura: 1,84m 
Classe: T46

História: Em 2013, Lucas sofreu um acidente de moto 
e teve que amputar o braço esquerdo na altura do 
ombro. Em 2017, seu atual técnico o convidou para 
conhecer o atletismo. 

LUCAS PRADO

Nascimento: 27/05/1985, Poxoréu (MT) 
Peso: 60kg 
Altura: 1,75m 
Classe: T11

História: O velocista perdeu a visão em 2002, após 
um descolamento de retina. Em 2004, experimentou 
o futebol de 5, no ano seguinte, o goalball, mas se 
identificou mesmo com o atletismo, em 2006.

Principais conquistas: Ouro no revezamento 4x100m 
e prata nos 100m nos Jogos Parapan-Americanos de 
Toronto 2015; ouro nos 100m e nos 200m no Mundial 
de Lyon 2013; prata nos 100m e nos 400m nos Jogos 
Paralímpicos de Londres 2012; ouro nos 100m e nos 
200m nos Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara 
2011; ouro nos 100m, 200m e 400m no Mundial de 
Christchurch 2011; ouro nos 100m, 200m e 400m nos 
Jogos Paralímpicos de Pequim 2008; ouro nos 100m, 
200m e 400m nos Jogos Parapan-Americanos do Rio 
2007; prata nos 4x100m no Mundial de Assen 2006.
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MARCIA CRISTINA DE ALMEIDA OLIVEIRA

Nascimento: 14/12/1995, Santana (AP) 
Peso: 67kg 
Altura: 1,65m 
Classe: F11

História: Marcia enxergava normalmente. Aos 13 anos, 
durante as férias após um banho de piscina ficou 
com os olhos extremamente irritados. Quando foi ao 
médico, descobriu que estava com conjuntivite e que a 
secreção da doença acumulou em seus olhos. Fez três 
cirurgias e sua visão piorou a cada uma delas. Depois 
da última, se tornou totalmente cega. Começou no 
esporte paralímpico em 2012 por meio de um convênio 
pedagógico de sua cidade. No mesmo ano, participou 
das Paralímpiadas Escolares. 

MARIA CLARA AUGUSTO DA SILVA

Nascimento: 05/06/2004, São Paulo do Potengi (RN) 
Peso: 57kg 
Altura: 1,68m 
Classe: T47

História: Maria Clara tem má-formação no braço 
esquerdo. Começou no atletismo aos 11 anos, mas 
competia pelo convencional. Em 2016, em uma das 
competições que participou, conheceu Felipe Veloso, 
seu atual treinador, que a convidou para participar 
das Paralimpíadas Escolares, na qual a atleta iniciou a 
carreira paralímpica.
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MARIVANA OLIVEIRA DA NÓBREGA 

Nascimento: 02/05/1990, Maceió (AL) 
Peso: 88kg 
Altura: 1,59m 
Classe: F35

História: Marivana teve paralisia cerebral por falta 
de oxigenação no cérebro, que afetou seus membros 
inferiores. Em 2008, ela fazia fisioterapia numa associação 
para pessoas com deficiência, quando uma pessoa que 
trabalhava com um atleta a viu e disse que ela tinha “perfil 
de atleta”. Num primeiro momento, ela não levou a sério 
e foram necessários 6 meses de insistência para ir a um 
treino.

Principais conquistas: Bronze no arremesso de peso nos 
Jogos Paralímpicos Rio 2016; bronze no arremesso 
de peso no Mundial de 2015 no Catar.

MATEUS EVANGELISTA CARDOSO

Nascimento: 15/02/1994, Porto Velho (RO) 
Peso: 73kg 
Altura: 1,76m 
Classe: T37

História: Na hora do parto, Mateus teve falta de 
oxigenação no cérebro e como sequela, o lado direito 
de seu corpo ficou comprometido. Aos 12 anos, assistiu 
a uma palestra sobre esporte paralímpico em sua escola 
e decidiu falar com os responsáveis para conhecer as 
modalidades e começou no atletismo.

Principais conquistas: Ouro no 100m, prata nos 200m e 
prata no salto em distância no Mundial de Londres 2017; 
prata no salto em distância nos Jogos Paralímpicos Rio 
2016; ouro nos 100m, nos 200m e no salto em distância 
nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015
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MAURO EVARISTO DE SOUSA

Nascimento: 26/10/1964, Patos de Minas (MG) 
Peso: 106kg 
Altura: 1,78m 
Classe: F42

História: Em 2007, Mauro sofreu um acidente de moto 
que lhe tirou os movimentos da perna esquerda. Por 
interesse em fazer alguma atividade física, procurou 
uma academia e posteriormente conheceu o atletismo. 

Principais conquistas: Quarto lugar no arremesso de 
peso nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. 

PETRÚCIO FERREIRA DOS SANTOS

Nascimento: 18/11/1996, São José do Brejo do Cruz (PB) 
Peso: 53kg 
Altura: 1,68m 
Classe: T47

História: Petrúcio sofreu um acidente com uma 
máquina de moer capim aos dois anos e perdeu parte 
do braço esquerdo, abaixo do cotovelo. O paraibano 
gostava de jogar futsal e sempre foi muito rápido, e a 
velocidade chamou a atenção de um treinador.

Principais conquistas: ouro nos 100m e 200m no 
Mundial de Atletismo 2017 de Londres; ouro nos 100m, 
prata nos 400m e prata no revezamento 4x100m nos 
Jogos Paralímpicos Rio 2016; atual recordista mundial 
nos 100m e nos 200m; ouro nos 100m e nos 200m nos 
Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015.
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POLIANA FATIMA SOUSA DE JESUS 

Nascimento: 12/02/1986, Uberaba (MG) 
Peso: 60kg 
Altura: 1,70m 
Classe: F54

História: Poliana foi atropelada aos 4 anos de idade e 
ficou paraplégica. Ela começou na natação aos 7 anos de 
idade, apenas por hobbie, mas com o passar do tempo 
começou a competir. A técnica do clube que nadava lhe 
apresentou o atletismo em 2007 e ela se apaixonou pela 
modalidade. Já no ano seguinte, foi convocada para os 
Jogos Paralímpicos de Pequim 2008.

Principais conquistas: Quinto lugar no arremesso de 
peso e sexto lugar no lançamento de dardo nos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016. 

RAÍSSA ROCHA MACHADO

Nascimento: 17/05/1996, Ibipeba (BA) 
Peso: 48kg 
Altura: 1,64m 
Classe: F56

História: Raissa nasceu com má-formação nas pernas. 
Aos 12 anos, começou a praticar lançamento de dardo. 

Principais conquistas: Bronze no lançamento de dardo 
nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015; prata 
no lançamento de dardo no Mundial de 2015 no Catar.
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RAYANE SOARES DA SILVA

Nascimento: 20/01/1997, Caxias (MA) 
Peso: 58kg 
Altura: 1,64m 
Classe: T13

História: Rayane nasceu cega por conta de microftal-
mia bilateral congênita. Entrou no esporte em 2015, por 
ter começado um namoro com um atleta, com quem se 
casou. Ao acompanhar ele nos treinos, ele disse que ela 
era boa e o apresentou ao seu antigo técnico. 

RODRIGO PARREIRA DA SILVA

Nascimento: 09/09/1994, Rio Verde (GO) 
Peso: 75kg 
Altura: 1,92m 
Classe: T36

História: Rodrigo nasceu com paralisia cerebral, que 
afeta sua coordenação motora e seu lado esquerdo. Em 
2013, sua mãe viu na TV um teste que aconteceria no 
SESI perto da sua casa e disse para ele “arriscar” e este 
foi o início de sua carreira. O atleta, que não se aceitava 
deficiente, hoje acredita e enxerga um propósito em sua 
vida. Sua primeira convocação foi em 2013.

Principais conquistas: Prata no salto em distância e 
bronze nos 100m e 200m no Mundial de Londres 2017; 
prata nos 100m e bronze no salto em distância nos 
Jogos Paralímpicos Rio 2016.
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SANDRO VARELO DE OLIVEIRA

Nascimento: 21/10/1981, Paulista (PE) 
Peso: 89kg 
Altura: 1,76m 
Classe: F55

História: Em 2009, Sandro sofreu um assalto e levou um 
tiro na coluna, que o deixou paraplégico. No mesmo ano, 
conheceu outro cadeirante no hospital, que o incentivou a 
fazer atletismo.

TÁSCITHA OLIVEIRA CRUZ

Nascimento: 20/01/1997, Caxias (MA) 
Peso: 58kg 
Altura: 1,64m 
Classe: T13

História: Táscitha nasceu com encefalopatia 
bilirrubínica, doença que deixa sequelas neurológicas. 
No caso da atleta, sua fala e coordenação motora 
foram os mais afetados. O primeiro contato de Táscitha 
com o esporte paralímpico foi pela TV. Ela começou a 
praticar atletismo em 2012.

Principais conquistas: Prata nos 100m e nos 200m nos 
Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015.
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TERESINHA DE JESUS CORREIA DOS SANTOS

Nascimento: 14/10/1980, Caxias (MA) 
Peso: 47kg 
Altura: 1,52m 
Classe: T46

História: Aos 8 anos, Terezinha, durante uma 
brincadeira, caiu e quebrou o braço esquerdo. A fratura 
se transformou numa infecção e foi necessário amputar 
o membro. Ela conheceu o atletismo em 2011, por meio 
da Associação dos Deficiente de Londrina, onde mora.

Principais conquistas: bronze nos 100m nos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016; prata nos 100m e nos 200m nos 
Jogos Parapan-Americanos Toronto 2015; bronze nos 
400m no Mundial de 2013 de Lyon.

THALIA DE SOUZA PEREIRA

Nascimento: 01/09/1997, Macapá (AP) 
Peso: 41kg 
Altura: 1,28m 
Classe: F41

História: Thalia tem nanismo e em 2015 o seu atual 
técnico a abordou na rua e a convidou para praticar o 
atletismo. Chegou à Seleção em 2019.
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THALITA VITORIA SIMPLICIO DA SILVA

Nascimento: 20/08/1997, Natal, RN 
Peso: 51kg 
Altura: 1,60m 
Classe: T11

História: Thalita nasceu com glaucoma. Era baixa 
visão, mas, aos 12 anos, tornou-se totalmente cega. Ela 
sempre praticou esportes: natação, karatê e goalball. Ela 
começou no atletismo aos 15 em um projeto do CPB. 

Principais conquistas: Prata no revezamento 4x100 
nos Jogos Paralímpicos Rio 2016; bronze nos 400m no 
Mundial de 2015 no Catar; prata no salto, nos 200m 
e nos 400m nos Jogos Parapan-Americanos de 
Toronto 2015.

 
THIAGO PAULINO DOS SANTOS

Nascimento: 29/12/1985, Orlândia (SP) 
Peso: 134kg 
Altura: 1,90m 
Classe: F57

História: Thiago amputou a perna esquerda abaixo 
do joelho devido a um acidente de moto, em 2010. No 
ano seguinte, começou a praticar atletismo após ser 
convidado por um amigo professor de Educação Física, 
que praticava arremesso de peso e lançamento de disco.

Principais conquistas: Ouro no arremesso de peso 
e lançamento de disco no Mundial de Atletismo de 
Londres 2017; ouro no arremesso de peso e bronze no 
lançamento de disco nos Jogos Parapan-Americanos 
de Toronto 2015.
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THOMAZ RUAN DE MORAES

Nascimento: 07/08/2001, Jundiaí (SP) 
Peso: 68kg 
Altura: 1,82m 
Classe: T47

História: Thomaz nasceu com má-formação no braço 
direito. Conheceu o esporte paralímpico por meio 
de um amigo da sua mãe, que o encaminhou para um 
projeto em Jundiaí. Lá, conheceu o atletismo.

Principais conquistas: Ouro no salto em distância, 
nos 100m e 400m nos Jogos Parapan-Americanos 
de Jovens de 2017, em São Paulo; prata no salto em 
distância e nos 400m Mundial de Jovens de 2017 
na Suíça.

TUANY PRISCILA BARBOSA SIQUEIRA

Nascimento: 26/05/1993, Rio de Janeiro (RJ) 
Peso: 125kg 
Altura: 1,66m 
Classe: F57

História: Tuany é ex-atleta de judô convencional. Ela 
sofreu um acidente durante uma luta, em 2014, no Grand 
Prix de Judô em São José dos Campos (SP), o qual 
ocasionou deficiência motora e falta de sensibilidade em 
sua perna direita. Ela começou no atletismo em 2017, por 
indicação de conhecidos do CPB. 
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VERÔNICA SILVA HIPÓLITO

Nascimento: 02/06/1996, São Paulo (SP) 
Peso: 58kg 
Altura: 1,58m 
Classe: T37

História: Verônica sofreu um Acidente Vascular 
Cerebral (AVC) no início de 2013 que prejudicou 
parcialmente seus movimentos do lado direito. Atleta 
do atletismo olímpico, migrou para o movimento 
paralímpico logo depois do incidente.

Principais conquistas: Prata nos 100m e bronze nos 
400m nos Jogos Paralímpicos Rio 206; ouro nos 100m, 
200m e 400m, e prata no salto em distância nos Jogos 
Parapan-Americanos de Toronto 2015; ouro nos 200m e 
prata nos 100m no Mundial de Lyon 2013.

VINÍCIUS GONÇALVES RODRIGUES 

Nascimento: 28/11/1994, em Maringá (PR) 
Peso: 71kg 
Altura: 1,77m 
Classe: T63

História: Vinícius sofreu um acidente de moto aos 19 
anos em Maringá e precisou amputar a perna esquerda 
acima do joelho. No terceiro dia de internação, recebeu 
a visita da Terezinha Guilhermina que o incentivou a 
iniciar no esporte. Reabilitou-se em três meses e, no mês 
seguinte, começou a correr.

Principais conquistas: Recordista mundial nos 100m 
da classe T63.
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VITOR ANTÔNIO DE JESUS 

Nascimento: 09/10/1995, Rio de Janeiro (RJ) 
Peso: 80kg 
Altura: 1,85m 
Classe: T47

História: Vitor nasceu com paralisia cerebral, que 
afeta a coordenação motora do lado esquerdo 
do seu corpo. Quando criança, tentou jogar 
futebol convencional, mas seu técnico percebeu a 
desvantagem. Por coincidência, um time de futebol 
de 7 treinava no mesmo local, e foi assim que ele 
conheceu o esporte paralímpico. Fez amigos no 
atletismo e, ao fazer um teste na modalidade, acabou 
migrando para este esporte. 

Principais conquistas: recordista das Américas 
nos 200m e 400m.

 
VIVIANE FERREIRA SOARES

Nascimento: 14/05/1996, Duque de Caxias (RJ) 
Peso: 60kg 
Altura: 1,54m 
Classe: T12

História: Viviane nasceu com glaucoma hereditário. Ela 
teve seu primeiro contato com o atletismo em 2006, por 
meio de amigos que paraticava a modalidade.

Principais conquistas: Prata nos 100m nos Jogos 
Parapan-Americanos de Guadalajara 2011; ouro nos 100m, 
200m, 400m e salto em distância nos Jogos Parapan-
Americanos de Jovens 2009 em Bogotá.
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WALLACE ANTONIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS

Nascimento: 22/07/1984, Rio de Janeiro (RJ) 
Peso: 92kg 
Altura: 1,89m 
Classe: F55

História: Wallace trabalhava para uma empresa de 
ônibus. Em 2007, ele estava embaixo de um ônibus e 
o macaco hidráulico não suportou o peso e o veículo 
caiu. No acidente, Wallace fraturou uma vértebra da 
coluna lombar e ficou paraplégico. Ele conheceu o 
esporte paralímpico em 2013, numa associação que 
tinha um projeto em conjunto com a polícia militar 
do Rio. Lá, ele viu Jonas Licurgo treinando. O atleta, 
1º do mundo em 2017 no lançamento de dardo, 
emprestou sua cadeira para Wallace treinar. Sua 
atual treinadora presenciou a cena e o convidou para 
treinar frequentemente. Sua primeira convocação 
pela Seleção Brasileira foi em 2016, para os Jogos 
Paralímpicos do Rio.

Principais conquistas: Recorde das Américas no 
arremesso de peso.

YAGONNY REIS DE SOUSA 

Nascimento: 05/03/1992, São Luís (MA) 
Peso: 66kg 
Altura: 1,80m 
Classe: T46

História: Em 2010, Yagonny sofreu um acidente com 
fio de alta tensão durante a instalação de um letreiro 
e levou uma descarga elétrica de 13.900 volts, que 
acarretou na amputação dos dois braços abaixo dos 
cotovelos. Anos mais tarde, passaria a dedicar-se 
ao esporte.

Principais conquistas: Prata nos 800m no Mundial da 
IWAS 2017 em Portugal; ouro nos 800m no Mundial 
Júnior 2013 em Porto Rico.
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YELTSIN FRANCISCO ORTEGA JACQUES 

Nascimento: 21/09/1991, Campo Grande (MS) 
Peso: 69 kg 
Altura: 1,80m 
Classe: T12

História: Yeltsin nasceu com baixa visão. Ele conheceu 
o atletismo ajudando um amigo, totalmente cego, a 
correr. Então, começou a treinar junto com ele para 
competir e iniciou sua carreira nas Paralímpiadas 
Escolares em 2007. 

Principais conquistas: Ouro nos 1.500m e nos 5.000m 
dos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015; prata 
nos 1.500m e bronze nos 800m no Mundial de 2013 
na França.
 
YOHANSSON DO NASCIMENTO FERREIRA

Nascimento: 25/09/1987, Maceió (AL) 
Peso: 57kg 
Altura: 1,69m 
Classe: T46

História: Yohansson nasceu sem as duas mãos. 
Conheceu o atletismo aos 17 anos, convidado pela 
técnica Valquíria Campelo, no ônibus em sua cidade 
natal, Maceió.

Principais conquistas: Prata nos 100m e 200m no 
Mundial de Londres 2017; prata no revezamento 4x100 
e bronze nos 100m nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, 
prata nos 200m e bronze nos 100m nos Jogos Parapan-
Americanos de Toronto 2015; ouro nos 200m e prata 
nos 100m no Mundial de 2015 no Catar; ouro nos 200m, 
prata no revezamento 4x100m e bronze nos 100m 
no Mundial de Lyon 2013; ouro nos 200m e prata nos 
400m nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012; prata 
no revezamento 4x100m e bronze nos 100m nos Jogos 
Paralímpicos de Pequim 2008; ouro nos 100m, prata nos 
200m e bronze no revezamento 4x100m no Mundial de 
Christchurch 2011; ouro nos 100m, 200m e 400m nos 
Jogos Parapan-Americanos do Rio 2007.
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ATLETA-GUIAS

ANDERSON MACHADO DOS SANTOS

Nascimento: 01/06/1992, São Paulo (SP) 
Peso: 79kg 
Altura: 1,83m

História: Anderson era atleta convencional e em 
janeiro de 2019 foi convidado a ser atleta-guia após 
indicação do atleta Rodrigo Parreira.

DAVID LINCOLN ARAÚJO DOS SANTOS 

Nascimento: 17/06/1998, Santo André (SP) 
Peso: 66kg 
Altura: 1,72m

História: Em 2016, David entrou para a equipe de 
alto rendimento do Sesi, que também trabalha com 
esporte paralímpico. Seu antigo técnico teve a ideia de 
colocar David e Gabriela para treinarem juntos, com 
o objetivo de melhorar a performance dela na pista. 
Eles começaram a treinar juntos, ele como guia, e logo 
começaram a competir. 
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FELIPE VELOSO DA SILVA 

Nascimento: 28/09/1987, São Paulo (SP) 
Peso: 71kg 
Altura: 1,75m

História: Felipe iniciou no atletismo com 11 anos e, em 
2010, ingressou no paralímpico como atleta-guia.

GABRIEL APARECIDO DOS SANTOS GARCIA

Nascimento: 02/10/1997, Presidente Prudente (SP) 
Peso: 76kg 
Altura: 1,81m

História: Gabriel treinava atletismo e sempre teve 
vontade de guiar. Por coincidência, soube que Jerusa 
Geber estava precisando de um guia e se ofereceu 
para “um teste” – tendo em vista que não tinha 
experiência como guia. Mas o teste deu certo e ele 
guia a atleta há dois anos.
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GUILHERME ADEMILSON DOS ANJOS SANTOS

Nascimento: 14/03/1992, Petrópolis (RJ) 
Peso: 61kg 
Altura: 1,70m

História: Guilherme começou a guiar em 2015, quando 
conheceu o atleta Yeltsin Jackson. Ele foi seu guia até o 
ano passado. Agora guia Júlio César Agripino.

JACKSON CESAR DA SILVA 

Nascimento: 22/08/1992, Rio de Janeiro (RJ) 
Peso: 75kg 
Altura: 1,80m

História: Jackson sempre praticou atletismo, desde 
criança. Assistiu pela TV Verônica Hipólito e Yohansson 
do Nascimento competindo e foi a primeira vez que 
acompanhou o esporte paralímpico e teve o interesse 
despertado por essa área. Enquanto treinava com a sua 
equipe de atletismo, conheceu atletas e técnicos do 
atletismo adaptado e expressou sua vontade em fazer 
parte, e foi convidado para ser atleta-guia.

ATLETA-GUIAS
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JONAS ALEXANDRE DE LIMA SILVA 

Nascimento: 19/02/1987, Rio de Janeiro (RJ) 
Peso: 84kg 
Altura: 1,81m

História: Jonas treinava no atletismo convencional nas 
provas de 200m e 400m. Em 2015, o técnico Fábio Dias 
o convidadou para guiar inicialmente a atleta Viviane 
Soares. Desde 2016, ele guia o atleta Felipe Gomes, com 
quem competiu os Jogos Paralímpicos Rio 2016.

LAERCIO ALVES MARTINS

Nascimento: 14/10/1979, Ivaiporã (PR) 
Peso: 74kg 
Altura: 1,74m

História: Laércio começou a correr aos 12 anos e 
iniciou sua parceria com Lucas Prado nos Jogos de 
Pequim 2008.



56 ATLETISMO

LUTIMAR ABREU PAES

Nascimento: 14/12/1988, Cruz Alta (RS) 
Peso: 74kg 
Altura: 1,84m

História: Lutimar era atleta convencional e chegou até 
a participar das Olímpiadas Rio 2016. Apenas este ano 
ele foi convidado para ser atleta-guia, pelo técnico Luís 
Alberto, que treina Júlio César Agripino. Ele guia Júlio 
há apenas três meses.

MATEUS SANTOS DE OLIVEIRA 

Nascimento: 03/08/1996, São Paulo (SP) 
Peso: 78kg 
Altura: 1,79m

História: Em 2017, Mateus começou a trabalhar como 
auxiliar de professor em uma universidade. Lá, ele 
ouviu falar pela primeira vez do esporte paralímpico e 
teve o primeiro contato com pessoas com deficiência e 
primeira experiência como guia. Em 2017, foi convidado 
para ser atleta guia. 

ATLETA-GUIAS
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NEWTON VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR 

Nascimento: 03/02/1991, Rio de Janeiro (RJ) 
Peso: 81kg 
Altura: 1,81m

História: Newton se tornou atleta-guia por meio do 
Jonas Alexandre, que guiava o atleta Felipe Gomes. 
Em 2016, ele fez um teste com a atleta e passou a 
ser o seu guia.

RAFAEL SOARES SANTERAMO

Nascimento: 20/04/1993, São Paulo (SP)  
Peso: 60kg 
Altura: 1,70m

História: Rafael ouviu falar do esporte paralímpico 
pela primeira vez ao ver os Jogos Paralímpicos Rio 
2016. Ele conheceu Yeltsin pois treinavam no mesmo 
clube e começaram a praticar juntos.
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RENATO BENHUR COSTA OLIVEIRA

Nascimento: 11/01/1994, São Paulo (SP) 
Peso: 84kg 
Altura: 1,89m

História: Em 2013, Renato, que competia no 
atletismo tradicional no salto em altura, conheceu o 
paradesporto por meio de um projeto na faculdade de 
Educação Física. No ano seguinte, se tornou voluntário 
e conheceu mais do movimento paralímpico e foi 
convidado a fazer parte da equipe como atleta-guia. 
Hoje, ele se dedica apenas ao esporte paralímpico. 
Desde 2014, corre com a Lorena Spoladore.

RODRIGO CHIEREGATTO ARCANJO 

Nascimento: 27/12/1993, São Paulo (SP) 
Peso: 84kg 
Altura: 1,83m

História: Rodrigo começou em 2011 num projeto de 
inclusão social com deficientes visuais. Inicialmente seu 
cargo era apenas de auxiliar técnico, mas como faltavam 
profissionais, começou a atuar como guia e acabou 
permanecendo na área. 

ATLETA-GUIAS



Guia de imprensa | 59ATLETISMO

WENDEL DE SOUZA SILVA

Nascimento: 30/11/1991, Samambaia Sul (DF) 
Peso: 86kg 
Altura: 1,87m

História: Wendel era atleta do técnico da ex-atleta 
Shirlene Coelho. Em 2013, aconteceram os Jogos 
Parapan-Americanos de Jovens, na Argentina, e ele foi 
indicado para ser guia de um atleta que foi convocado e 
estava sem guia. Desde então, ele migrou para o cenário 
paralímpico. Atualmente, ele guia Daniel Mendes.
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BASQUETE EM  
CADEIRA DE RODAS 
 
Praticado inicialmente por ex-soldados norte-americanos que foram feridos 
na 2ª Guerra Mundial, o basquete em cadeira de rodas fez parte de todas 
as edições já realizadas dos Jogos Paralímpicos. No Brasil, o basquete em 
cadeira de rodas tem forte presença na história do movimento paralímpico, 
sendo a primeira modalidade praticada no país, a partir de 1958, introduzida 
por Sérgio Del Grande e Robson Sampaio.

As cadeiras de rodas utilizadas por homens e mulheres são adaptadas e 
padronizadas pelas regras da Federação Internacional de Basquete em 
Cadeira de Rodas (IWBF). O jogador deve quicar, arremessar ou passar a 
bola a cada dois toques dados na cadeira. As dimensões da quadra e a altura 
da cesta seguem o padrão do basquete olímpico. São disputados quatro 
quartos de 10 minutos cada. No Brasil, a modalidade é administrada pela 
Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas (CBBC). 

CLASSIFICAÇÃO
Na classificação funcional, os atletas são avaliados conforme o 
comprometimento físico-motor em uma escala de 1 a 4,5. Quanto maior a 
deficiência, menor a classe. A soma desses números na equipe de cinco 
pessoas não pode ultrapassar 14.

Técnico feminino: Wilson Corrêa
Técnico masculino: Sileno Santos
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ADRIENNE DE OLIVEIRA DE SOUZA

Nascimento: 01/10/1995, Belém (PA) 
Peso: 68kg  
Altura: 1,61m 
Classe: 4.0

História: Em 2011, Adrienne foi atropelada por uma 
moto e sofreu amputação da perna direita. Apenas dois 
meses após o acidente, outra jogadora de basquete a 
convidou para conhecer a modalidade.

Principais conquistas: Ouro no Campeonato 
Sul-Americano, no Peru, em 2017.

ANA AURÉLIA MENDES ROSA

Nascimento: 10/09/1988, Santa Helena de Goiás (GO) 
Peso: 47kg 
Altura: 1,60m 
Classe: 3.5

História: Ana Aurélia sofreu um acidente de carro e 
lesionou a medula, que causou paraplegia. Começou a 
praticar o basquete em 2007.

Principais conquistas: Bronze nos Jogos 
Parapan-Americanos de Guadalajara 2011 e  
Toronto 2015; sétima colocada nos Jogos  
Paralímpicos Rio 2016.

FEMININO
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CLEONETE NAZARÉ SANTOS REIS 

Nascimento: 26/09/1976, Belém (PA) 
Peso: 71kg 
Altura: 1,70m 
Classe: 2.0

História: Aos 15 anos, Cleonete ficou com sequelas 
nas mãos e nos pés em decorrência da hanseníase. 
Conheceu o esporte quatro anos depois por meio de 
uma amiga, que conheceu na fisioterapia.  

Principais conquistas: Bronze nos Jogos 
Parapan-Americanos de Guadalajara 2011.

DÉBORA CRISTINA GUIMARÃES ROSA

Nascimento: 04/04/1989, Belém (PA) 
Peso: 56kg 
Altura: 1,53m 
Classe: 4.0

História: Débora perdeu o movimento da perna 
esquerda com apenas seis meses de idade. Acredita-
se que a razão tenha sido reação a uma vacina. Depois 
de quatro cirurgias, conseguiu aprender a andar, aos 
quatro anos. Mais velha, um amigo a convidou para 
conhecer o basquete em cadeira de rodas.

Principais conquistas: Bronze nos Jogos 
 Parapan-Americanos de Guadalajara 2011.
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GABRIELA DOS SANTOS OLIVEIRA

Nascimento: 20/05/2001, São Paulo (SP) 
Peso: 32kg 
Altura: 98cm 
Classe: 2.5

História: Gabriela tem má-formação congênita nas 
pernas. Aos quatro anos de idade, seu médico indicou 
a prática esportiva e ela conheceu o basquete. Sua 
primeira convocação para a Seleção foi em 2019.

 
 
LUCICLÉIA DA COSTA E COSTA

Nascimento: 16/08/1980, Salinópolis (PA) 
Peso: 48kg 
Altura: 1,45m 
Classe: 2.5

História: Lucicléia teve que amputar as duas pernas na 
adolescência em razão de um câncer. Dois anos depois, 
a paraense conheceu o basquete em cadeira de rodas 
e se identificou com o esporte.

Principais conquistas: Bronze nos Jogos  
Parapan-Americanos de Toronto 2015 e 
Guadalajara 2011; sétima colocada nos 
Jogos Paralímpicos Rio 2016.

FEMININO
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MAXCILEIDE DE DEUS RAMOS 

Nascimento: 27/05/1998, Serra (ES) 
Peso: 36kg 
Altura: 1,63m 
Classe: 1.0

História: Maxcileide nasceu com paralisia 
flácida. Conheceu o esporte durante a reabilitação.  

Principais conquistas: Ouro no Campeonato 
Sul-Americano, no Peru, em 2017; bronze na  
Copa das Américas em 2017.

 

OARA UCHOA ASSUNÇÃO

Nascimento: 02/07/1995, Fortaleza (CE) 
Peso: 59kg 
Altura: 1,64m 
Classe: 4.0

História: Oara teve que amputar a perna esquerda 
em razão de um câncer ósseo. Conheceu o basquete 
por meio de um professor de Educação Física.

Principais conquistas: Ouro no Campeonato 
Sul-Americano, no Peru, em 2017; bronze na 
Copa das Américas em 2017.
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PAOLA KLOKLER

Nascimento: 26/01/1991, São Paulo (SP) 
Peso: 59kg 
Altura: 1,62m 
Classe: 3.5

História: Paula tem má-formação congênita na 
perna esquerda. Conheceu o basquete em cadeira 
de rodas aos 12 anos.

Principais conquistas: Ouro no Campeonato 
Sul-Americano, no Peru, em 2017; bronze na 
Copa das Américas em 2017; bronze nos Jogos 
Parapan-Americanos de Toronto 2015 e Guadalajara 
2011; sétima colocada nos Jogos Paralímpicos Rio 2016.

PERLA DOS SANTOS ASSUNÇÃO

Nascimento: 28/01/1986, Belém (PA) 
Peso: 47kg 
Altura: 1,54m 
Classe: 2.0

História: Perla sofreu um acidente de carro aos 17 anos 
e lesionou a medula o que resultou na paraplegia. Aos 
19 anos, após convite de amigos, conheceu o basquete 
em cadeira de rodas.

Principais conquistas: Bronze nos Jogos 
Parapan-Americanos de Toronto 2015; sétima 
colocada nos Jogos Paralímpicos Rio 2016.

FEMININO
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SILVELANE DA SILVA OLIVEIRA 

Nascimento: 10/06/1995, Afonso Cláudio (ES) 
Peso: 62kg 
Altura: 1,69m 
Classe: 3.0

História: Aos 16 anos, Silvelane ficou paraplégica. Os 
médicos não possuem um diagnóstico fechado para sua 
doença. Conheceu o esporte durante a reabilitação.  

Principais conquistas: Ouro no Campeonato 
Sul-Americano, no Peru, em 2017; bronze na 
Copa das Américas em 2017.

VILEIDE BRITO DE ALMEIDA

Nascimento: 02/11/1991, Belém (PA) 
Peso: 50kg 
Altura: 1,65m 
Classe: 4.5

História: Vileide foi picada por uma cobra aos 11 anos 
de idade. Como sequela do ferimento e do veneno do 
animal, a perna ficou atrofiada. Descobriu o basquete 
em cadeira de rodas aos 15 anos, por meio de um 
amigo que já praticava o esporte.

Principais conquistas: Bronze nos Jogos 
Parapan-Americanos de Toronto 2015 e 
Guadalajara 2011; sétima colocada nos 
Jogos Paralímpicos Rio 2016.
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ANDERSON CARLOS SILVA FERREIRA

Nascimento: 21/03/1979, Recife (PE) 
Peso: 69kg 
Altura: 1,55m 
Classe: 2.5

História: Com apenas 2 meses de vida, Anderson teve 
poliomielite e suas pernas ficaram com sequela. Uma 
amiga o apresentou ao basquete em cadeira de rodas.

Principais conquistas: Bronze nos Jogos 
Parapan-Americanos Rio 2007.

 

AMAURI ALVES VIANA 

Nascimento: 13/04/1990, Planaltina (DF) 
Peso: 60kg 
Altura: 1,85m 
Classe: 2.0

História: Em 2006, Amauri sofreu um acidente de 
carro que o deixou paraplégico. Depois de um ano 
e meio, iniciou no basquete em cadeira de rodas. 
O atleta chegou à Seleção Brasileira em 2012.

Principais conquistas: Prata no Campeonato 
Sul-Americano em 2014, no Chile, e 2018, no Peru; 
quinto lugar nos Jogos Paralímpicos Rio 2016

MASCULINO
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CRISTIANO JUNIOR MARCONDES CLEMENTE 

Nascimento: 31/01/1999, Macaé (RJ) 
Peso: 86kg 
Altura: 1,84m 
Classe: 3.5

História: Cristiano tem paralisia cerebral que afeta os 
membros superiores e inferiores do lado direito. 
O atleta chegou à Seleção Brasileira em 2018.

Principais conquistas: Prata no Campeonato 
Sul-Americano 2018, no Peru.

 

DWAN GOMES DOS SANTOS

Nascimento: 24/01/1993, Santos (SP) 
Peso: 60kg 
Altura: 1,22m 
Classe: 1.0

História: Dwan nasceu com a espinha bífida e má-
formação nos membros inferiores. Durante uma 
partida de futebol de rua, um atleta do basquete o viu 
e o chamou para conhecer a modalidade. No mesmo 
ano, conseguiu vaga na Seleção sub-21.

Principais conquistas: Campeão Sul-Americano 
em 2017 em Cáli, na Colômbia; quinto lugar 
nos Jogos Paralímpicos Rio 2016; ouro nos Jogos 
Parapan-Americanos de Jovens 2013, em 
Buenos Aires.
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ERICK EPAMINONDAS DA SILVA

Nascimento: 05/10/1978, Recife (PE) 
Peso: 81kg 
Altura: 1,77m 
Classe: 3.5

História: Erick teve poliomielite na infância e como 
sequela teve atrofia na perna esquerda. Começou a 
praticar esportes aos 19 anos a convite de um amigo. 
Primeiro treinou tênis de mesa, mas logo depois 
passou ao basquete.

Principais conquistas: Quinto lugar nos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016; bronze nos Jogos Parapan-
Americanos do Rio 2007 e Mar de Plata 2003.

GELSON JOSÉ DA SILVA JÚNIOR 

Nascimento: 06/03/1980, Porto Alegre (RS) 
Peso: 77kg 
Altura: 1,78m 
Classe: 3.0

História: Com seis meses de vida, Gelson teve 
poliomielite e ficou com sequelas na perna direita. 
Em 2003, quando estava em um shopping, foi abordado 
por uma treinadora, que perguntou se ele tinha 
interesse em conhecer o esporte adaptado. 

Principais conquistas: Quinto lugar nos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016.

MASCULINO
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GLEBE CANDIDO ALVES DA SILVA 

Nascimento: 07/08/1978, Recife (PE) 
Peso: 55kg 
Altura: 1,53m 
Classe: 2.5

História: Com menos de um ano de idade, teve 
poliomielite que o deixou com sequela em ambas 
as pernas. Já praticava natação, quando um amigo 
o convidou para assistir a um amistoso de basquete 
em cadeira de rodas. Experimentou o novo esporte 
e passou a praticar as duas modalidades ao mesmo 
tempo. Em 2004, disputou os Jogos Paralímpicos 
de Atenas. 

Principais conquistas: Prata no Campeonato 
Sul-Americano em 2014, no Chile, e 2018, no Peru.

 

LEANDRO DE MIRANDA

Nascimento: 27/08/1982, Guarulhos (SP) 
Peso: 93kg 
Altura: 1,77m 
Classe: 4.5

História: Em 2000, foi atropelado por uma moto e 
teve a perna esquerda amputada acima do joelho. 
Já gostava de basquete, mas durante a reabilitação 
teve contato com a modalidade adaptada e, no ano 
seguinte ao acidente, começou a praticar o esporte.

Principais conquistas: Bronze nos Jogos 
Parapan-Americanos Rio 2007 e 
Mar de Plata 2003.
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LUCIANO FELIPE DA SILVA

Nascimento: 15/07/1979, Cabo de Santo Agostinho (PE) 
Peso: 86kg 
Altura: 1,90m 
Classe: 4.5

História: Em 2000, devido a um câncer, Luciano 
sofreu uma amputação abaixo do joelho. Um amigo, 
que frequentava uma associação que oferecia várias 
modalidades de esporte adaptado, o convidou para 
conhecer o paradesporto.

MARCOS CÂNDIDO SANCHES DA SILVA 

Nascimento: 20/07/1982, Belo Horizonte (MG) 
Peso: 60kg 
Altura: 1,20m 
Classe: 3.0

História: Aos 11 anos, sofreu um acidente de trem, 
sendo arremessado fora do veículo. Teve as duas 
pernas amputadas. Seis meses após o acidente, 
conheceu o basquete, que lhe foi apresentado no 
Hospital das Clínicas, em São Paulo. 

Principais conquistas: Prata no Campeonato 
Sul-Americano em 2014, no Chile, e 2018, no Peru; 
bronze nos Jogos Parapan-Americanos (Mar Del Plata) 
2003, Rio 2007

MASCULINO
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PAULO CESAR DOS SANTOS 

Nascimento: 18/11/1972, Santos (SP) 
Peso: 72kg 
Altura: 1,68m 
Classe: 2.0

História: Aos dez anos de idade, um primo de Paulo 
pegou uma arma para fazer uma demonstração e 
acidentalmente o acertou, o que causou uma lesão 
medular e o fez perder os movimentos das pernas. 
Começou no basquete em 1989 e foi convocado 
pela primeira vez em 1992.

Principais conquistas: Prata no Campeonato 
Sul-Americano em 2018, no Peru; bronze nos Jogos 
Parapan-Americanos Rio 2007

 

 
RODRIGO ARÃO DE CARVALHO

Nascimento: 07/07/1978, São Paulo (SP) 
Peso: 84kg 
Altura: 1,80m 
Classe: 1.0

História: Em 2003, Rodrigo sofreu um acidente 
automobilístico e lesionou a coluna, o que o deixou 
paraplégico. O paulistano conheceu o basquete em 
cadeira de rodas durante a reabilitação.

Principais conquistas: Quinto lugar nos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016; quarto lugar nos Jogos 
Parapan-Americanos de Toronto 2015.
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BOCHA 
 
Praticada por atletas com elevado grau de paralisia cerebral ou deficiências 
severas, a bocha paralímpica só apareceu no Brasil na década de 1970. 
A competição consiste em lançar as bolas coloridas o mais perto possível de 
uma branca (jack ou bolim). Os atletas ficam sentados em cadeiras de rodas 
e limitados a um espaço demarcado para fazer os arremessos. É permitido 
usar as mãos, os pés e instrumentos de auxílio, e contar com ajudantes 
(calheiros), no caso dos atletas com maior comprometimento dos membros.

A modalidade teve um antecessor nos Jogos Paralímpicos: o lawn bowls, 
uma espécie de bocha jogada na grama. E foi justamente no lawn bowls 
que o Brasil conquistou sua primeira medalha em Jogos: Róbson Sampaio 
de Almeida e Luiz Carlos “Curtinho” foram prata nos Jogos de Toronto, no 
Canadá, em 1976. No Brasil a modalidade é administrada pela Associação 
Nacional de Desportos para Deficientes (ANDE).

CLASSIFICAÇÃO
Todos os atletas da bocha competem em cadeira de rodas. Na classificação 
funcional, eles são divididos em quatro classes, de acordo com o grau da 
deficiência e da necessidade de auxílio ou não. No caso dos atletas com 
maior grau de comprometimento, é permitido o uso de uma calha para dar 
mais propulsão à bola. Os tetraplégicos, por exemplo, que não conseguem 
movimentar os braços ou as pernas, usam uma faixa ou capacete na cabeça 
com uma agulha na ponta. O calheiro posiciona a canaleta a sua frente para 
que ele empurre a bola pelo instrumento com a cabeça. Em alguns casos, o 
calheiro acaba sendo a mãe ou o pai do atleta.

BC1 - Opção de auxílio de ajudantes (podem estabilizar ou ajustar 
a cadeira do jogador e entregar a bola, quando pedido)

BC2 - Não podem receber assistência

BC3 - Deficiências muito severas. Usam instrumento auxiliar, podendo ser 
ajudados por outra pessoa

BC4 - Outras deficiências severas, mas que não recebem assistência
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ANTÔNIO LEME

Nascimento: 30/07/1968, Jacareí (SP) 
Peso: 80kg  
Altura: 1,78m 
Classe: BC3

História: Antonio teve paralisia cerebral em 
decorrência da falta de oxigenação no cérebro durante 
o parto. Em 2006, foi convidado por um professor de 
Educação Física de sua cidade para conhecer a bocha 
e se apaixonou. Foi convocado para a Seleção pela 
primeira vez em 2009.

Principais conquistas: Ouro nos pares BC3 nos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016; bronze no individual e nos pares 
nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015.

 

ELISEU DOS SANTOS

Nascimento: 15/11/1976, Telêmaco Borba (PR) 
Peso: 63kg 
Altura: 1,68m 
Classe: BC4

História: Devido a uma distrofia muscular, Eliseu 
perdeu gradativamente os movimentos dos membros 
superiores. Na infância, chegou a praticar futebol. 
Conheceu a bocha aos 29 anos. 

Principais conquistas: Prata nos pares nos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016; ouro no individual e nos pares 
nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015; 
bronze no individual e ouro nos pares nos Jogos 
Paralímpicos de Londres 2012; bronze no individual e 
ouro nos pares nos Jogos Paralímpicos de Pequim 2008.
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ERCILEIDE LAURINDA DA SILVA  

Nascimento: 18/09/1975, Anápolis (GO) 
Peso: 63kg 
Altura: 1,62m 
Classe: BC4

História: Tem distrofia muscular de cintura desde os 
13 anos e perdeu gradativamente a força dos membros 
superiores e inferiores e aos 27 começou a utilizar 
cadeira de rodas. A técnica de uma equipe de sua 
cidade a apresentou a bocha em 2003.  

EVELYN VIEIRA DE OLIVEIRA

Nascimento: 17/08/1977, Mauá (SP) 
Peso: 47kg 
Altura: 1,58m 
Classe: BC3

História: Evelyn foi diagnosticada com uma doença 
congênita chamada atrofia muscular espinhal, não 
tendo os movimentos dos membros inferiores, e 
com limitação e comprometimento de força nos 
movimentos dos membros superiores. Aos 22 anos, 
foi convidada por uma professora do SESI a conhecer 
atividades esportivas dentro da entidade. Lá, se 
apaixonou pela bocha.

Principais conquistas: Ouro nos pares nos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016; ouro nos pares na Copa 
América 2015, em Montreal (CAN).
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GUILHERME GERMANO MORAES

Nascimento: 03/08/1990, Mogi das Cruzes (SP) 
Peso: 50kg  
Altura: 1,75m 
Classe: BC1

História: Nasceu com paralisia cerebral devido à falta 
de oxigenação no parto. Seu tio, que é professor de 
Educação Física, o apresentou a bocha em 2006. 

Principais conquistas: Ouro no Jogos 
Parapan-Americanos de Toronto 2015.

 

JOSÉ CARLOS CHAGAS DE OLIVEIRA

Nascimento: 04/08/1977, Ribeirão Preto (SP) 
Peso: 63kg 
Altura: 1,69m 
Classe: BC1

História: Paralisado cerebral e com severo 
comprometimento motor, Zé iniciou na 
bocha aos 26 anos. 

Principais conquistas: Ouro no individual e por 
equipes nos Jogos Parapan-Americanos de 
Toronto 2015; bronze no individual nos Jogos 
Parapan-Americanos de Guadalajara 2011.
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MACIEL DE SOUZA SANTOS  

Nascimento: 05/09/1985, Crateus (CE) 
Peso: 57kg 
Altura: 1,58m 
Classe: BC2

História: Maciel nasceu com paralisia cerebral 
e começou na modalidade aos 11 anos. Três anos 
depois, passou a representar o país em competições 
internacionais.

Principais conquistas: prata nos pares nos Jogos Para-
límpicos Rio 2016; ouro no individual e por equipes nos 
Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015; ouro no 
individual nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012.  

MARCELO DOS SANTOS

Nascimento: 10/09/1972, Telêmaco Borba (PR) 
Peso: 73kg 
Altura: 1,71m 
Classe: BC4

História: Marcelo nasceu com distrofia muscular 
progressiva. Iniciou na bocha em 2007, por influência 
do irmão e também atleta da modalidade, Eliseu 
dos Santos. Competiu oficialmente pela primeira 
vez em 2009.

Principais conquistas: Prata nos pares nos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016; ouro nos pares e bronze no 
individual nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 
2015; prata nos pares no Mundial da China 2014.



80

MATEUS RODRIGUES CARVALHO

Nascimento: 24/12/1992, Uberlândia (MG) 
Peso: 70kg 
Altura: 1,48m 
Classe: BC3

História: Mateus tem artrogripose múltipla congênita 
e em 2006 conheceu a natação. Em 2010, foi 
apresentado a bocha. Migrou definitivamente para a 
modalidade em 2012.

Principais conquistas: Ouro na Copa América de Pares 
e Equipes em 2015 no Canadá; ouro nos pares e prata 
no individual no BISFed 2018 Open Regional São Paulo; 
bronze no BISFed 2019 Montreal World Open.

NATALÍ MELLO DE FARIA 

Nascimento: 26/02/1990, Santos (SP) 
Peso: 47kg 
Altura: 1,50m 
Classe: BC2

História: Nasceu com paralisia cerebral devido 
à falta de oxigenação no parto. Na fisioterapia, 
em 2010, conheceu pessoas que já praticavam 
bocha e a apresentaram a modalidade. 

Principais conquistas: Prata por equipes no Open 
Mundial no Canadá em 2018 e 2019; prata por equipes 
na Copa América na Colômbia 2017; ouro por equipes 
no Parasul-Americano em Santiago 2014.

BOCHA
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CALHEIROS

RAQUEL MATIAS GONZAGA  

Nascimento: 11/03/1982, Suzano (SP) 
Peso: 80kg 
Altura: 1,68m

História: Conheceu a bocha durante a graduação 
de Educação Física e começou a trabalhar com a 
modalidade de forma voluntária. Era técnica do clube 
do atleta Antônio Leme e em 2018, ele a convidou 
para ser sua calheira.  

ROBERTO RODRIGUES FERREIRA

Nascimento: 06/03/1978, Taboão da Serra (SP) 
Peso: 85kg 
Altura: 1,80m

História: Conheceu a bocha em 2010 durante a 
graduação de Educação Física, quando foi convidado 
para estagiar num clube. É calheiro da atleta Evelyn de 
Oliveira desde 2014. Participou do Mundial da modali-
dade em 2014.
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CALHEIROS

OSCAR CARVALHO

Nascimento: 20/03/1966, Uberlândia (MG) 
Peso: 86kg 
Altura: 1,73m 
Classe: BC3

História: Oscar é pai de Mateus e desde 2012 atua 
como calheiro do filho em competições de bocha.
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CICLISMO
 
Paralisados cerebrais, deficientes visuais, amputados e lesionados medulares 
(cadeirantes), de ambos os sexos, competem no ciclismo adaptado. Seguindo 
as regras da União Internacional de Ciclismo (UCI), a modalidade tem apenas 
algumas diferenças para adequar-se ao programa paralímpico. Entre os 
paralisados cerebrais, por exemplo, as bicicletas podem ser convencionais 
ou triciclos, de acordo com o grau de lesão do atleta. Já os cegos pedalam 
em uma bicicleta dupla (tandem), sendo guiados por outra pessoa, que 
fica no banco da frente. Enquanto isso, o handcycling é movido pelas 
mãos e destinado aos cadeirantes. As provas são de velódromo, estrada e 
contrarrelógio. No Brasil, a modalidade é administrada pela Confederação 
Brasileira de Ciclismo (CBC).

Velódromo: As bicicletas não têm marchas e a competição ocorre em uma 
pista oval, que varia de 250m a 325m de extensão. Estrada: Os ciclistas de 
cada categoria largam ao mesmo tempo. As competições são as mais longas 
da modalidade, com até 120 km de percurso. Contrarrelógio: Os atletas 
largam de um em um minuto, pedalando contra o tempo. Nesta prova, a 
posição dos ciclistas na pista não diz, necessariamente, a colocação real em 
que se encontram, pois tudo depende do tempo.

CLASSIFICAÇÃO
H1 a H4: Atletas impulsionam a bicicleta adaptada (handbike) com os braços.

T1 e T2: Ciclistas com paralisia cerebral que competem em triciclos. Atletas 
da classe T1 tem maior comprometimento físico-motor que os da T2.
 
C1 a C5: Atletas competem em bicicletas convencionais. Classes 
direcionadas aos competidores com deficiência físico-motora e amputados. 
Mais uma vez, quanto menor o número da classe, mais debilitado é o ciclista.
 
Tandem: Classe destinada aos competidores deficientes visuais. As bicicletas 
são de dois lugares e o ciclista da frente, o piloto, enxerga normalmente.
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ANA RAQUEL MONTENEGRO BATISTA LINS 

Nascimento: 11/03/1991, Natal (RN) 
Peso: 49kg  
Altura: 1,54m 
Classe: C5

História: Ana Raquel nasceu com síndrome de Poland, 
deformidade rara que afetou sua região torácica, seu 
braço, mão e região abdominal esquerda. Ela começou 
na natação e migrou para o triatlo em 2014. Participou 
dos Jogos Paralímpicos Rio 2016 pela modalidade e no 
ano seguinte, focou no paraciclismo.

Principais conquistas: Oitavo lugar na etapa do 
Canadá na Copa do Mundo 2018 na prova de 
contrarrelógio e resistência.

 

ANDRÉ LUIZ GRIZANTE 

Nascimento: 26/12/1976, São Caetano do Sul (SP) 
Peso: 79kg 
Altura: 1,83m 
Classe: C4

História: André foi ciclista convencional por 15 anos, 
de 1995 a 2010. Em 2013, sofreu um acidente de moto e 
lesionou o nervo cístico, que o deixou sem movimento 
na perna e pé esquerdos. Em 2017, voltou a treinar e foi 
convidado por Lauro Chaman, Soelito Gohr e Romolo, 
amigos que conheceu no ciclismo tradicional, a conhe-
cer o esporte paralímpico. 

Principais conquistas: Ouro na prova de contrarrelógio 
e de resistência no Circuito Parapan-Americano MC4 
em 2018, em São Paulo; campeão geral do Circuito 
Parapan-Americano em 2019 em São Paulo.
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CARLOS ALBERTO GOMES SOARES        

Nascimento: 31/12/1994, Anápolis (GO) 
Peso: 70kg 
Altura: 1,77m 
Classe: C1

História: Aos 6 anos, Carlos foi diagnosticado com 
paraparesia espástica, doença que o atrapalha na 
locomoção. Sua perna esquerda é quase imobilizada. 
Antes do paraciclismo, praticava o Mountain Bike. 
O seu primeiro contato com o esporte paralímpico 
foi em 2016.

Principais conquistas: Bronze na prova de 
resistência na etapa da Itália e da Bélgica da 
Copa do Mundo de 2019.

EDUARDO RAMOS PIMENTA 

Nascimento: 30/051979, Uberlândia (MG) 
Peso: 65kg 
Altura: 1,78m 
Classe: H3

História: Eduardo trabalhava com freios e suspensão 
de caminhão. Em abril de 2009, ele estava trabalhando 
embaixo de um caminhão que escapou da segurança e 
caiu em cima dele, o tornando paraplégico. Três anos 
depois, conheceu o paraciclismo na internet.

Principais conquistas: Ouro no circuito 
Parapan-Americano de Estrada em 2018 e 2019.
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GILCE CRISTINA DE OLIVEIRA CÔRTES 

Nascimento: 20/01/1977, Peabiru (PR) 
Peso: 54kg 
Altura: 1,57m 
Classe: B

Hístoria: Gilce tem síndrome de Usher, doença 
que associa perda de visão e audição. Hoje, ela é 
totalmente cega e surda. 

Principais conquistas: Prata na prova de resistência 
no Circuito Pan-Americano da modalidade 2018, em 
São Paulo; bronze no Circuito Pan-Americano de 
Estrada na prova de resistência 2019, São Paulo.

 

LAURO CÉSAR MOURO CHAMAN

Nascimento: 25/06/1987, em Araraquara (SP) 
Peso: 73kg 
Altura: 1,90m 
Classe: C5

Hístoria: Lauro nasceu com o pé esquerdo virado 
para trás. O atleta passou por cirurgia para corrigir 
o problema, mas o procedimento o fez perder o 
movimento do tornozelo. Por conta disso, teve atrofia 
na panturrilha. Sempre usou a bicicleta como meio de 
transporte e, aos 13, começou a competir em provas 
de mountain bike contra atletas sem deficiência. Aos 
16, começou no ciclismo convencional e começou no 
paralímpico com 22 anos, provas de pista e estrada. 

Principais conquistas: Bronze na prova Omnium no 
Mundial de Paraciclismo de Pista da Holanda 2019; 
ouro na prova scratch no Mundial de ciclismo de pista 
no Rio em 2018; Campeão mundial de estrada na África 
do Sul 2017; prata na prova de estrada e bronze na 
prova contrarrelógio nos Jogos Paralímpicos Rio 2016; 
ouro na prova de estrada e na prova de contrarrelógio 
nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015.
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LUIS CARLOS STEFFENS 

Nascimento: 22/04/1991, Marechal Candido Rondon (PR) 
Peso: 70kg 
Altura: 1,82m 
Classe: C4

História: Luis Carlos foi atropelado por um carro em 
2009. Ele sofreu lesão do nervo ciático, que causou 
perda parcial de força da perna esquerda abaixo do 
joelho. Após o acidente, ainda treinou e competiu pelo 
convencional, até descobrir o paraciclismo em 2012.

Principais conquistas: Ouro na prova de 
contrarrelógio do Circuito Sul-Americano de 
paraciclismo em 2019.

 

MARCIA RIBEIRO GONÇALVES FANHANI 

Nascimento: 07/08/1986, São Paulo (SP) 
Peso: 61kg 
Altura: 1,56m 
Classe: B

História: Marcia nasceu com atrofia do nervo ótico 
e só tem percepções de vultos e claridade. Praticava 
outras modalidades, como natação e judô, desde 
pequena. Começou a praticar o paraciclismo por 
hobbie, em 2011. 

Principais conquistas: Bronze na prova de estrada 
e contrarrelógio na etapa da Itália da Copa do 
Mundo em 2019; ouro na no Circuito Pan-Americano 
de estrada da modalidade em 2018 e 2019; ouro 
no Campeonato de Paraciclismo de Estrada e 
Contrarrelógio na Itália, em 2019.
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MAURICIO SOARES DOURADO  

Nascimento: 10/08/1977, São Paulo (SP) 
Peso: 59kg  
Altura: 1,83m 
Classe: H3

História: Mauricio era atleta profissional de Mountain 
Bike e em 2017, durante um treino, foi atropelado por 
um caminhão em uma rodovia. O acidente lhe causou 
uma lesão na vértebra T3, que o deixou paraplégico. 
Ele ingressou no paraciclismo em 2016, após receber 
o convite de um amigo que conheceu no ciclismo 
tradicional. 

Principais conquistas: prata nas provas de 
contrarrelógio e estrada no Circuito Pan-Americano 
de Paraciclismo 2019.

 

SAMIRIAN VIVIANI GRIMBERG  

Nascimento: 31/10/1974, São Carlos (SP) 
Peso: 57kg 
Altura: 1,58m 
Classe: C2

História: Samirian sempre foi ciclista. Em 2009, 
ela sofreu um acidente de moto, no qual perdeu o 
movimento total da perna esquerda. Em 2012, por 
meio da propaganda das Paralimpíadas Londres 2012, 
a atleta viu uma paraciclista amputada pedalando e 
percebeu que ela também poderia. No mesmo ano, 
começou no paraciclismo.

Principais conquistas: Ouro no Circuito 
Pan-Americano da modalidade na Etapa Brasil 2019.
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SOELITO GOHR 

Nascimento: 14/09/1973, Brusque (SC) 
Peso: 83kg 
Altura: 1,91m 
Classe: C5

História: Soelito começou no ciclismo tradicional 
aos 14 anos. Em 1995, durante o treino, sofreu um 
atropelamento que causou lesão de plexo braquial do 
lado esquerdo. Começou no esporte paralímpico em 
2007, a convite do técnico Romolo Lazzaretti.

Principais conquistas: vice-campeão na prova de 
scratch (pista) no Mundial de Apeldoorn (HOL), em 
2015; campeão na prova de scratch (pista) no Mundial 
de Aguascalientes (MEX), em 2014; medalhas de prata 
e bronze nas provas de pista, e medalha de ouro na 
resistência e no contrarrelógio nas provas de estrada 
nos Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara 2011; 
bronze na prova de estrada no Mundial da Dinamarca 
2011; bicampeão mundial na prova de estrada na 
Itália, em 2009, e no Canadá, em 2010; bronze no 
contrarrelógio no Mundial da Itália, em 2009.

TELMA APARECIDA ALVES BUENO  

Nascimento: 23/05/1973, Tremembé (SP) 
Peso: 63kg 
Altura: 1,54m 
Classe: C5

História: Antes de ser atleta paralímpica, Telma era do 
ciclismo tradicional. Em 2014, ela colidiu com um poste 
a 50 km/h, durante um treino, e lesionou as vértebras 
C4, C5 e T1. Depois disso, ficou um ano sem poder 
subir em uma bike, quando seu técnico lhe apresentou 
e a convidou para o paraciclismo.

Principais conquistas: Prata na prova de Resistência 
no Pan-Americano de Paraciclismo em 2018 e 2019.
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CRISTIANE PEREIRA DA SILVA 

Nascimento: 30/04/1982, Ilha Solteira (SP) 
Peso: 59kg 
Altura: 1,68m 

História: Cristiane sempre acompanhou o esporte 
paralímpico. Em 2018, conversou com Fábio Leme, 
técnico do ciclismo paralímpico e contou para ele que 
tinha vontade de ter a experiência de ser piloto. 
Alguns meses depois, foi convidada por ele 
para ser piloto da Márcia.

LORENA MARIA DE OLIVEIRA

Nascimento: 30/04/1982, Ilha Solteira (SP) 
Peso: 53kg 
Altura: 1,56m 

História: Lorena praticava provas speed e no Mountain 
Bike. Em 2017, comentou com uma de suas alunas 
na academia, que era cega, que estava com vontade 
de voltar a pedalar. A aluna lhe perguntou se existia 
“bicicleta para cego”. Lorena explicou como funcionava 
e elas decidiram pedalar juntas.

PILOTOS
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FUTEBOL DE 5
 
O futebol de cinco é exclusivo para cegos ou deficientes visuais. 
As partidas normalmente são em uma quadra de futsal adaptada, mas desde 
os Jogos Paralímpicos de Atenas também têm sido praticadas em campos 
de grama sintética. O goleiro tem visão total e não pode ter participado de 
competições oficiais da Fifa nos últimos cinco anos. Junto às linhas laterais, 
são colocadas bandas que impedem que a bola saia do campo. Cada time é 
formado por cinco jogadores – um goleiro e quatro na linha. Diferentemente 
de um estádio convencional de futebol, as partidas de futebol de cinco são 
silenciosas, em locais sem eco.

A bola tem guizos internos para que os atletas consigam localizá-la. A torcida 
só pode se manifestar na hora do gol. Os jogadores usam uma venda nos 
olhos e, se tocá-la, cometerá uma falta. Com cinco infrações, o atleta é 
expulso de campo e pode ser substituído por outro jogador. Há ainda um 
guia, o chamador, que fica atrás do gol, para orientar os jogadores, e que diz 
onde devem se posicionar em campo e para onde devem chutar. O jogo tem 
dois tempos de 25 minutos e intervalo de 10 minutos. No Brasil, a modalidade 
é administrada pela Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes 
Visuais (CBDV). 

CLASSIFICAÇÃO
Os atletas são divididos em três classes que começam sempre com  
a letra B (blind, cego em inglês).

B1 – Cego total: de nenhuma percepção luminosa em ambos os olhos até 
a percepção de luz, mas com incapacidade de reconhecer o formato de 
uma mão a qualquer distância ou direção.

B2 – Jogadores já têm a percepção de vultos. Da capacidade em  
reconhecer a forma de uma mão até a acuidade visual de 2/60 e/ou 
campo visual inferior a 5 graus.

B3 – Os jogadores já conseguem definir imagens. Da acuidade visual de 2/60 
a acuidade visual de 6/60 e/ou campo visual de mais de 5 graus 
e menos de 20 graus.

Técnico: Fábio Vasconcelos
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CÁSSIO LOPES DOS REIS

Nascimento: 15/05/1989, Ituberá (BA) 
Peso: 78kg 
Altura: 1,81m 
Classe: B1 
Posição: Fixo/Ala defensivo

História: Um deslocamento de retina seguido de 
catarata tirou a visão de Cássio, aos 14 anos. Na 
infância, já havia praticado esporte e aos 20 anos 
começou no futebol de 5.

Principais conquistas: Ouro na Copa América 2019, 
em São Paulo; bicampeão dos Jogos Paralímpicos (Rio 
2016 e Londres 2012); tricampeão Mundial (Madri 2018, 
Japão 2014 e Inglaterra 2010); bicampeão dos Jogos 
Parapan-Americanos (Toronto 2015 e Guadalajara 2011). 

GLEDSON DA PAIXÃO BARROS

Nascimento: 10/09/1990, Salvador (BA) 
Peso: 84kg 
Altura: 1,73m 
Classe: B1 
Posição: Ala ofensivo/pivô

História: Devido a uma atrofia no nervo óptico, 
Gledson perdeu a visão aos 6 anos. Depois disso, o 
atleta ingressou no Instituto de Cegos da Bahia (ICB) 
para se reabilitar e conheceu o futebol de 5. Aos 16 
anos foi convocado para a Seleção. 

Principais conquistas: Ouro na Copa América 2019, 
em São Paulo; bicampeão Mundial (Madri 2018 e Japão 
2014); ouro nos Jogos Paralímpicos de Londres 2012; 
ouro nos Jogos Parapan-Americanos de 
Guadalajara 2011.
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JARDIEL VIEIRA SOARES

Nascimento: 26/07/1996, Pinheiro (MA) 
Peso: 70kg 
Altura: 1,73m 
Classe: B1 
Posição: Ala

História: Devido a toxoplasmose Jardiel nasceu 
cego. Por meio de um evento em São Luís (MA) para 
deficientes visuais, conheceu o futebol de 5. 

Principais conquistas: Ouro na Copa América 2019, 
em São Paulo.

 

JEFERSON DA CONCEIÇÃO 
GONÇALVES (JEFINHO)

Nascimento: 05/10/1989, Candeias (BA) 
Peso: 68kg 
Altura: 1,65m 
Classe: B1 
Posição: Ala ofensivo

História: Aos 7 anos, um glaucoma ocasionou a perda 
total da visão do jogador. O baiano começou na 
natação, passou pelo atletismo, mas se encontrou no 
futebol de 5, aos 12 anos. Foi eleito o melhor jogador 
do mundo em 2010.

Principais conquistas: Tricampeão dos Jogos 
Paralímpicos (Rio 2016, Londres 2012 e Pequim 2008), 
tricampeão Mundial (Madri 2018, Japão 2014 e Inglaterra 
2010) e tricampeão dos Jogos Parapan-Americanos 
(Toronto 2015, Guadalajara 2011 e Rio 2007).
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LUAN DE LACERDA GONÇALVES

Nascimento: 06/01/1993, João Pessoa (PB) 
Peso: 72kg 
Altura: 1,72m 
Posição: Goleiro

História: Começou a jogar futsal aos 8 anos de idade. 
Em 2013, o jogador Damião o chamou para jogar 
futebol de 5. Desde então, vem sendo convocado para 
a Seleção. Ainda joga futsal no Clube dos Oficiais da 
Polícia Militar.

Principais conquistas: Ouro na Copa América 2019, 
em São Paulo; ouro nos Jogos Paralímpicos Rio 2016; 
bicampeão Mundial (Madri 2018 e Japão 2014) e ouro 
nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015.

 

MAICON JUNIOR DOS SANTOS MENDES

Nascimento: 01/06/2000, Maraú (BA) 
Peso: 60kg 
Altura: 1,67m 
Classe: B1 
Posição: Ala

História: O caçula do time perdeu a visão devido ao 
glaucoma congênito. Conheceu o futebol de 5 em 2015 
e integrou a Seleção Brasileira nos Jogos Parapan-
Americanos de Jovens 2017.

Principais conquistas: Ouro na Copa América 2019, 
em São Paulo.
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MATHEUS DA COSTA COELHO BUMUSSA

Nascimento: 10/03/1994, Campina Grande (PB)  
Peso: 74kg 
Altura: 1,72m 
Posição: Goleiro

História: Um amigo, que era goleiro de futebol de 5, 
o convidou para conhecer a modalidade em 2012. Foi 
convocado para Seleção pela primeira vez em março 
de 2018.

Principais conquistas: ouro na Copa América 2019, 
em São Paulo.

RAIMUNDO NONATO ALVES MENDES (NONATO)

Nascimento: 19/08/1987, Orocó (PE) 
Peso: 76kg 
Altura: 1,76m 
Classe: B1 
Posição: Ala ofensivo/pivô

História: Nonato nasceu praticamente sem enxergar 
devido a uma retinose. Sempre gostou de jogar bola 
com os amigos. O futebol de 5 entrou em sua vida 
aos 23 anos.

Principais conquistas: ouro na Copa América 2019, 
em São Paulo; bicampeão dos Jogos Paralímpicos (Rio 
2016 e Londres 2012), bicampeão Mundial (Madri 2018 
e Japão 2014); ouro nos Jogos Parapan-Americanos 
de Toronto 2015.



96 FUTEBOL DE 5 

RICARDO STEINMETZ ALVES (RICARDINHO)

Nascimento: 15/12/1988, Osório (RS) 
Peso: 66kg 
Altura: 1,70m 
Classe: B1 
Posição: Ala ofensivo

História: Um descolamento de retina aos 6 anos 
comprometeu a visão de Ricardinho. Aos 10, o gaúcho 
começou a jogar futebol de 5. Já foi eleito o melhor 
jogador do mundo duas vezes: em 2006 e em 2014.

Principais conquistas: Ouro na Copa América 2019, 
em São Paulo; tricampeão dos Jogos Paralímpicos 
(Rio 2016, Londres 2012 e Pequim 2008); tricampeão 
Mundial (Madri 2018, Japão 2014 e Inglaterra 2010); 
tricampeão dos Jogos Parapan-Americanos (Toronto 
2015, Guadalajara 2011 e Rio 2007).

TIAGO DA SILVA

Nascimento: 28/09/1995, Pinhais (PR) 
Peso: 65kg 
Altura: 1,75m 
Classe: B1 
Posição: Ala ofensivo

História: Tiago nasceu com alta miopia. Aos dois anos, 
sofreu um descolamento de retina no olho esquerdo. 
Três anos depois, a retina do olho direito também 
descolou e o atleta ficou completamente cego. Antes 
de chegar ao futebol de 5, passou pela natação, pelo 
atletismo e pelo goalball. Em 2009, entrou no futebol 
de 5 e quatro anos depois foi convocado pela primeira 
vez para a Seleção.

Principais conquistas: ouro na Copa América 2019, 
em São Paulo; ouro no Mundial de Madri em 2018; 
ouro nos Jogos Paralímpicos Rio 2016; ouro nos Jogos 
Parapan-Americanos Toronto 2015.
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FUTEBOL DE 7
 
O futebol de 7 é praticado por atletas com paralisia cerebral, decorrente 
de sequelas de traumatismo crânio-encefálico ou de acidentes vasculares 
cerebrais. As regras são da FIFA, mas com algumas adaptações feitas pela 
Associação Internacional de Esporte e Recreação para Paralisados Cerebrais 
(CP-ISRA). O campo tem, no máximo 75m x 55m, com balizas de 5m x 2m. A 
marca do pênalti fica a 9,20m do centro da linha de gol.

Cada time tem sete jogadores (incluindo o goleiro) e cinco reservas. A 
partida dura 60 minutos, divididos em dois tempos de 30, com um intervalo 
de 10. Não existe regra para impedimento e a cobrança lateral pode ser feita 
com apenas uma das mãos, rolando a bola no chão.

CLASSIFICAÇÃO
A partir de janeiro de 2018, a classificação funcional passou a dividir os 
atletas do futebol de 7 para paralisados cerebrais em três novas classes 
funcionais: FT1, FT2 e FT3. Estas novas classes levam em consideração os 
graus de comprometimento dos atletas das antigas classes C5, C6 e C7, 
já que dentro de cada uma delas existe uma grande variação no impacto 
nas performances dos atletas. Por exemplo, um atleta que hoje possui uma 
hemiplegia e é da classe C7, se tiver muito pouco comprometimento, será 
classificado como FT3. Se for muito comprometido, será da classe FT1. A 
classe FT2 será um meio termo entre as duas outras. Os atletas que hoje são 
da classe C8 automaticamente serão alocados na classe FT3, ou podem até 
serem considerados inelegíveis.

Na regra atual é obrigatório que exista sempre pelo menos um atleta da 
classe FT1 em campo. Caso não seja possível, o time deve jogar com seis ou 
cinco jogadores. Cada equipe só pode contar com no máximo um atleta da 
classe FT3 em campo, durante toda a partida.

No Brasil a modalidade é administrada pela Associação Nacional de 
Desporto para Deficientes (ANDE).
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CÉSAR AUGUSTO BATISTA DE AGUIAR

Nascimento: 08/10/2002, Penápolis (SP) 
Peso: 53kg 
Altura: 1,67m 
Classe: FT2 
Posição: Atacante

História: Devido a complicações no parto, César 
tem paralisia cerebral que afeta os movimentos dos 
membros do lado esquerdo. Praticava atletismo e na 
seletiva estadual para as Paralimpíadas Escolares, lhe 
recomendaram o no futebol de 7 e ele migrou para a 
modalidade em 2017.

Principais conquistas: Campeão mundial sub-19 
em 2018 na Espanha.

 

HEBERT HONÓRIO LEMES OVIEDO 

Nascimento: 11/12/1995, Campo Grande (MS)  
Peso: 63kg 
Altura: 1,77m 
Classe: FT2 
Posição: Zagueiro/meio-campo

História: Possui hemiparesia, por conta de 
complicações no parto, causando comprometimento 
no braço e perna esquerdos. Conheceu o esporte 
por meio de um professor em Campo Grande. Foi 
convocado pela primeira vez em 2019.

Principais conquistas: Bronze no Mundial da 
modalidade de 2019 na Espanha.
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HEITOR LUIZ RAMIRES CAMPOSANO

Nascimento: 03/12/1998, Campo Grande (MS) 
Peso: 65kg 
Altura: 1,75m 
Classe: FT2 
Posição: Zagueiro

História: Devido à falta de oxigenação no parto, 
Heitor tem paralisia cerebral que afeta os membros 
esquerdos. Conheceu a modalidade por meio de um 
amigo, em 2016. No mesmo ano foi convocado pela 
primeira vez para a Seleção.

Principais conquistas: Bronze no Mundial da 
modalidade de 2019 na Espanha.

JAN FRANCISCO BRITO DA COSTA

Nascimento: 23/07/1987, Rio de Janeiro (RJ) 
Peso: 68kg 
Altura: 1,66m 
Classe: FT3 
Posição: Meio-campo

História: Jan nasceu com o cordão umbilical enrolado 
no pescoço e, por falta de oxigenação no cérebro, 
teve paralisia cerebral. Em 2009 ele foi visto por 
Augusto, jogador de Futebol de 7, jogando bola no 
Aterro do Flamengo e foi convidado a conhecer a 
modalidade e já no ano seguinte passou a integrar 
a Seleção Brasileira.

Principais conquistas: Bronze no Mundial da 
modalidade 2019 na Espanha; ouro nos Jogos 
Parapan-Americanos de Toronto 2015; bronze 
no Mundial da Inglaterra, em 2015.
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JEFFERSON WESLEY DA SILVA DELMONDE

Nascimento: 15/01/1995, Brasília (DF) 
Peso: 66kg 
Altura: 1,72m 
Classe: FT3 
Posição: Atacante

História: Devido a complicações no parto, Jefferson 
tem paralisia cerebral que afeta os movimentos dos 
membros do lado direito. Conheceu a modalidade, 
em 2016, por meio de um amigo que é jogador. Foi 
convocado para Seleção pela primeira vez em 2018.

Principais conquistas: Bronze no Mundial da 
modalidade de 2019 na Espanha.

JOÃO BATISTA DE ARAUJO

Nascimento: 16/04/1988, Guarujá (SP) 
Peso: 75kg 
Altura: 1,80m 
Classe: FT2 
Posição: Ala

História: Devido à falta de oxigenação no parto, João 
ficou com paralisia cerebral que afetou os movimentos 
dos membros direitos. Conheceu a modalidade em 
2013 após ser abordado em um shopping. No mesmo 
ano foi convocado pela primeira vez. 

Principais conquistas: Bronze no Mundial da 
modalidade de 2019 na Espanha; ouro na Copa 
América de 2019 no Equador; prata no Intercontinental 
da modalidade 2013 na Espanha.
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JOÃO VICTOR BATISTA CORTES 

Nascimento: 12/10/1997, Brasília (DF)  
Peso: 75kg 
Altura: 1,80m 
Classe: FT2 
Posição: Ala

História: Teve paralisia cerebral e ficou com o lado 
esquerdo comprometido. Conheceu a modalidade 
por meio de um professor em Brasília, na Vila 
Olímpica, em 2012. 

Principais conquistas: Bronze no Mundial da 
modalidade 2019 na Espanha; ouro na Copa América 
2018 no Equador; prata no Jogos Parapan-Americanos 
de Jovens 2017 em São Paulo; ouro no Parapan de 
Jovens 2013 em Buenos Aires; prata no Mundial sub-19 
em 2015 na Inglaterra.

LEONARDO GIOVANI MORAIS 

Nascimento: 02/12/1995, Mirante do Paranapanema (SP) 
Peso: 63kg 
Altura: 1,68m 
Classe: FT2 
Posição: Ala

História: Teve paralisia cerebral e ficou com restrição 
nos movimentos dos membros do lado esquerdo. Um 
amigo, também jogador, o apresentou a modalidade 
em 2016. 

Principais conquistas: Bronze no Mundial da 
modalidade 2019 na Espanha.
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LUCAS HENRIQUE DA SILVA

Nascimento: 20/06/1998, Franco da Rocha (SP) 
Peso: 73kg 
Altura: 1,76m 
Classe: FT2 
Posição: Ala

História: Lucas teve paralisia na hora do parto, por falta 
de oxigenação, e tem os membros do lado direito com 
movimentos comprometidos. Após assistir os Jogos 
Paralímpicos Rio 2016 procurou jogadores da modalidade 
pelo Facebook para pedir indicação de clubes. 

Principais conquistas: bronze no Mundial da 
modalidade 2019 na Espanha; campeão mundial sub-19 
na Espanha de 2018; campeão no Parapan de Jovens 
2017, em São Paulo.

 

MOACIR FERNANDO SILVA MATOS

Nascimento: 24/12/87, Campo Grande (MS) 
Peso: 68kg 
Altura: 1,84m 
Classe: FT1 
Posição: Goleiro

História: Teve paralisia cerebral por falta de 
oxigenação e ficou com os membros do lado 
esquerdo comprometidos. 

Principais conquistas: Bronze no Mundial da 
modalidade de 2019 na Espanha.
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UBIRAJARA DA SILVA MAGALHÃES

Nascimento: 17/11/1990, Rio Janeiro (RJ) 
Peso: 75kg 
Altura: 1,80m 
Classe: FT3 
Posição: Meio-campo

História: Na hora do nascimento, Ubirajara teve 
paralisia cerebral por falta de oxigenação no cérebro. 
Com parte dos movimentos do lado direito afetados, 
jogava futebol contra atletas sem deficiência, até que 
conheceu o treinador do time do Vasco e passou a 
jogar o futebol de 7.

Principais conquistas: Bronze no Mundial da 
modalidade de 2019 na Espanha; ouro nos Jogos 
Parapan-Americanos de Toronto 2015; bronze no 
Mundial da Inglaterra, em 2015.

WESLEY GABRIEL DOS SANTOS FERREIRA

Nascimento: 26/02/2000, Campo Grande (MS) 
Peso: 57kg 
Altura: 1,68m 
Classe: FT2 
Posição: Goleiro

História: Devido à demora para nascer e falta de 
oxigenação, Wesley tem paralisia cerebral que afeta 
os membros direitos. Uma professora da escola que 
frequentava o indicou para um clube em sua 
cidade em 2013. 

Principais conquistas: bronze no Mundial da 
modalidade de 2019 na Espanha; prata no Parapan-
Americanos de Jovens 2017 em São Paulo.
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GOALBALL
 
Ao contrário de outras modalidades paralímpicas, o goalball foi desenvolvido 
exclusivamente para pessoas com deficiência visual. A quadra tem as 
mesmas dimensões da de vôlei (9m de largura por 18m de comprimento). 
As partidas são realizadas em dois tempos de 12 minutos, com 3 minutos de 
intervalo. Cada equipe conta com três jogadores titulares e três reservas. 
De cada lado da quadra há um gol com 9m de largura e 1,30m de altura. 
Os atletas são, ao mesmo tempo, arremessadores e defensores. 
O arremesso deve ser rasteiro ou tocar pelo menos uma vez nas áreas 
obrigatórias. O objetivo é balançar a rede adversária.

A bola tem um guizo em seu interior para que os jogadores saibam sua 
direção. O goalball é um esporte baseado nas percepções tátil e auditiva, 
por isso não pode haver barulho no ginásio durante a partida, exceto no 
momento entre o gol e o reinício do jogo e nas paradas oficiais. A bola tem 
76 cm de diâmetro e pesa 1,25 kg. Hoje, o goalball é praticado em 112 países. 
No Brasil, a modalidade é administrada pela Confederação Brasileira de 
Desporto de Deficientes Visuais (CBDV). 

CLASSIFICAÇÃO
Nesta modalidade, os atletas deficientes visuais das classes B1, B2 e B3, 
competem juntos. Todas as classificações são realizadas por meio da 
mensuração do melhor olho e da possibilidade máxima de correção do 
problema. Todos os atletas, independentemente do nível de perda visual, 
utilizam uma venda durante as competições para que todos possam 
competir em condições de igualdade. 

B1 – Cegos totais ou com percepção de luz, mas sem reconhecer o formato 
de uma mão a qualquer distância. 

B2 – Atletas com percepção de vultos.  

B3 – Atletas que conseguem definir imagens.
 
Técnico feminino: Dailton Freitas do Nascimento
Técnico masculino: Alessandro Tosim
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ANA CAROLINA DUARTE RUAS CUSTÓDIO

Nascimento: 23/04/1987, Rio de Janeiro (RJ) 
Peso: 68kg  
Altura: 1,69m 
Classe: B2 
Posição: Ala

História: Aos 11 anos, Carol teve um tumor cerebral. 
Em decorrência da doença, perdeu parte da visão. 
Praticou natação, mas foi no goalball que descobriu 
sua vocação esportiva.

Principais conquistas: Bronze no Campeonato 
Mundial 2018 em Malmö 2018; ouro nos Jogos Parapan-
Americanos de Toronto 2015; prata dos Jogos Parapan-
Americanos de Guadalajara 2011; prata no Campeonato 
das Américas 2017 em São Paulo.

ANA GABRIELY BRITO ASSUNÇÃO

Nascimento: 15/08/1990, Brasília (DF) 
Peso: 73kg 
Altura: 1,74m 
Classe: B3 
Posição: Pivô

História: Tem baixa visão devido ao albinismo. 
Radicada do Rio de Janeiro, conheceu o goalball na 
Educação Física no Instituto Benjamin Constant e 
começou a praticar a modalidade em alto rendimento 
em 2014. Primeira convocação para a Seleção em 2016.

Principais conquistas: Bronze no Campeonato 
Mundial 2018 em Malmö.  

FEMININO
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GLEYSE PRISCILA PORTIOLI HENRIQUE 

Nascimento: 29/07/1983, Batayporã (MS) 
Peso: 72kg  
Altura: 1,70m 
Classe: B2 
Posição: Ala

História: Após um glaucoma afetar parcialmente 
sua visão, Gleyse começou a praticar corrida, mas 
foi no goalball, em 2008, que a atleta encontrou sua 
verdadeira vocação.

Principais conquistas: Bronze no Campeonato 
Mundial 2018 em Malmö 2018; ouro nos Jogos 
Parapan-Americanos de Toronto 2015; prata nos 
Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara 2011; 
prata no Campeonato das Américas 2017 
em São Paulo.

JÉSSICA GOMES VITORINO

Nascimento: 22/07/1993, Brasília (DF) 
Peso: 68kg  
Altura: 1,55m 
Classe: B3 
Posição: Ala

História: Nasceu com baixa visão por causa de uma 
catarata congênita hereditária. Aos 16 anos, viu uma 
apresentação da modalidade na escola e começou a 
praticar o esporte.

Principais conquistas: Bronze no Campeonato 
Mundial 2018 em Malmö 2018; ouro nos Jogos 
Parapan-Americanos de Toronto 2015; prata no 
Campeonato das Américas 2017 em São Paulo.
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SIMONE CAMARGO ROCHA

Nascimento: 03/08/1976, São Paulo (SP) 
Peso: 67kg  
Altura: 1,68m 
Classe: B1 
Posição: Pivô

História: Simone nasceu com glaucoma congênito e 
nos primeiros dias de vida passou por cirurgias para 
correção do problema. Teve baixa visão dos 3 aos 12 
e ficou totalmente cega depois de um transplante 
malsucedido no olho direito, e de um trauma no 
olho esquerdo, que causou atrofia no nervo óptico. 
Começou a competir no goalball em 1994.

Principais conquistas: Ouro nos Jogos 
Parapan-Americanos de Toronto 2015.

VICTÓRIA AMORIM DO NASCIMENTO

Nascimento: 29/11/1997, Itaguaí (RJ) 
Peso: 94kg 
Altura: 1,75m 
Classe: B1 
Posição: Ala

História: Victória ficou cega aos 11 anos por causa de 
uma atrofia no nervo óptico. Começou a jogar goalball 
dois anos depois de perder a visão, quando já estudava 
no Instituto Benjamin Constant, no Rio de Janeiro.

Principais conquistas: Ouro nos Jogos 
Parapan-Americanos de Toronto 2015.

FEMININO
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ALEX DE MELO SOUSA 

Nascimento: 10/12/1994, Rio de Janeiro (RJ) 
Peso: 82kg  
Altura: 1,84m 
Classe: B2 
Posição: Ala

História: O carioca nasceu com estrabismo e 
problemas no nervo ótico. Em 2009, após ser 
informado por seus amigos que poderia fazer um 
teste de goalball no Instituto Benjamin Constant, 
se apaixonou pelo esporte. Em 2013, recebeu sua 
primeira convocação para a Seleção Brasileira. 

Principais conquistas: Ouro no Mundial 2018 de 
Malmö; ouro na Copa América de 2017 em São Paulo; 
bronze nos Jogos Paralímpicos Rio 2016; ouro nos 
Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015; ouro no 
Mundial da Finlândia em 2014; bronze no Mundial de 
jovens de Goallball 2013 nos Estados Unidos.

EMERSON ERNESTO DA SILVA

Nascimento: 11/02/1999, Campina Grande (PB) 
Peso: 81kg  
Altura: 1,80m 
Classe: B3 
Posição: Ala

História: Emerson possui miopia, nistagmo e 
degeneração da retina. O atleta conheceu a modalidade 
por meio do irmão que já praticava e se apaixonou 
ao frequentar um treino. Foi convocado para a 
Seleção pela primeira vez em 2016. Compareceu ao 
Campeonato Internacional no Equador e os Jogos 
Parapan-Americanos de Jovens em São Paulo. 

Principais conquistas: Prata no Mundial de 
Jovens na Hungria em 2017.

MASCULINO
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JOSÉ ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA

Nascimento: 02/04/1981, Lagoa Seca, (PB) 
Peso: 80kg  
Altura: 1,73m 
Classe: B1 
Posição: Pivô

História: O paraibano nasceu com retinose pigmentar 
e acabou conhecendo o paradesporto no Instituto de 
Cegos da Paraíba. Foi convidado, aos 14 anos, pelo 
professor de Educação Física a conhecer o goalball. 
Começou a praticar como atleta dois anos depois, aos 
16 anos. Foi convocado para a Seleção pela primeira 
vez em 2011, já para Guadalajara.

Principais conquistas: Ouro no Mundial de 2018 
em Malmö; bronze nos Jogos Paralímpicos Rio 2016; 
ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015; 
ouro no Mundial 2014 na Finlândia; prata nos Jogos 
Paralímpicos de Londres 2012; ouro nos Jogos 
Parapan-Americanos de Guadalajara 2011.

JOSEMARCIO DA SILVA SOUSA 

Nascimento: 08/09/1995, Santa Maria do Pará (PA) 
Peso: 81kg 
Altura: 1,78m 
Classe: B3 
Posição: Ala

História: Josemarcio nasceu com distrofia no nervo 
ótico. O atleta conheceu o goalball por meio do 
irmão, também jogador, e a treinadora o convidou a 
experimentar o esporte, se tornando sua paixão. Foi 
convocado pela primeira vez para a Seleção em 2013. 

Principais conquistas: Ouro no Mundial de Goalball 
2018 em Malmö; bronze nos Jogos Paralímpicos Rio 
2016; ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 
2015; ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens 
2013 na Argentina.

MASCULINO

GOALBALL
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LEOMON MORENO DA SILVA

Nascimento: 21/08/1993, Brasília (DF) 
Peso: 85kg  
Altura: 1,87m 
Classe: B1 
Posição: Ala

História: Leomon perdeu sua visão quando ainda 
era um bebê, por conta de uma retinose pigmentar. 
O atleta conheceu a modalidade por meio dos irmãos, 
que já praticavam o esporte e possuem a mesma 
doença que ele.

Principais conquistas: bicampeão do Mundial da 
modalidade (2014 na Hungria e 2018 em Malmö); ouro 
nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015; 
bronze nos Jogos Paralímpicos Rio 2016; prata nos 
Jogos Paralímpicos Londres 2012.

 
ROMÁRIO DIEGO MARQUES

Nascimento: 20/07/1989, Natal (RN) 
Peso: 98kg  
Altura: 1,78m 
Classe: B1 
Posição: Ala

História: Aos 8 anos de idade, Romário já havia 
perdido sua visão, em consequência de uma Retinose 
pigmentar. O atleta conheceu o esporte em 2005. 
Foi convocado para a Seleção Brasileira pela 
primeira vez em 2006. 

Principais conquistas: Bicampeão mundial (2014 
na Hungria e 2018 na Malmö); bronze nos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016; ouro nos Jogos Parapan-
Americanos de Toronto 2015; ouro nos Jogos 
Parapan-Americanos de Guadalajara 2011.

MASCULINO

GOALBALL
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HALTEROFILISMO
 
No halterofilismo, os atletas permanecem deitados em um banco e 
executam um movimento conhecido como supino. Cada competidor 
tem três tentativas. O maior peso levantado é validado como resultado. 
Competem homens e mulheres que possuem deficiência nos membros 
inferiores (com amputação de membros inferiores e/ou com lesão 
medular) e/ou com paralisia cerebral e nanismo. As categorias são 
subdivididas pelo peso corporal de cada um. São dez categorias 
femininas e dez masculinas. Durante a disputa, três árbitros avaliam 
as tentativas de levantamento de peso. A bandeira branca significa 
que o movimento foi válido e, a vermelha, inválido. O atleta precisa 
ter, pelo menos, duas bandeiras brancas para que os quilos alçados 
sejam considerados. No Brasil, a modalidade é organizada pelo Comitê 
Paralímpico Brasileiro. 

CLASSIFICAÇÃO
Os atletas competem em classe única, divididos por categorias de peso 
corporal, assim como na versão olímpica. 
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AILTON DE ANDRADE BENTO DE SOUZA

Nascimento: 07/03/1985, Mamanguape (PB) 
Peso: 80kg 
Altura: 1,75m 
Categoria: Até 80kg

História: Ailton sofreu de paralisia infantil no momento 
de seu nascimento, após um erro médico e a aplicação 
de benzetacil no nervo ciático, que atrofiou sua perna 
esquerda. Conheceu o halterofilismo por um amigo, 
que já estava na modalidade e o convidou para fazer 
uma visita onde treinava.

Principais conquistas: Prata no Regional das Américas, 
na Colômbia, em 2018. 

AMANDA APARECIDA SANTOS DE SOUSA

Nascimento: 09/09/1991, São Paulo (SP) 
Peso: 72kg 
Altura: 1,51m 
Categoria: Até 73kg

História: Teve paralisia cerebral ao nascer, o que 
afetou a movimentação de seus membros. Começou 
na natação, em 2009, por indicação do médico e do 
fisioterapeuta. Mas logo em seguida, foi convidada pelo 
técnico de halterofilismo, da mesma instituição em que 
nadava para mudar de esporte, que pratica até hoje.

Principais conquistas: Bronze na Copa do Mundo da 
Hungria, em 2017; 9º lugar no Campeonato Mundial 
da Cidade do México de 2017.



Guia de imprensa | 115HALTEROFILISMO

ÂNGELA FARIA TEIXEIRA

Nascimento: 17/07/1969, Ituiutaba (MG) 
Peso: 71kg 
Altura: 1,60m 
Categoria: Até 73kg

História: Teve poliomielite aos dois anos e por conta 
da doença, ficou com sequela nos membros inferiores. 
Começou no halterofilismo em 2015. Ela conheceu a 
modalidade a partir de seu técnico que a via na rua 
todos os dias a caminho do trabalho e a chamava 
para praticar. Mas como trabalhava, achava que não 
conseguiria dar conta e só foi conhecer o esporte 
quando parou de trabalhar.

 

BRUNO PINHEIRO CARRA

Nascimento: 20/01/1989, Salto (SP)  
Peso: 54kg 
Altura: 1,40m 
Categoria: Até 54kg

História: Bruno tem nanismo e em 2009 conheceu 
o halterofilismo.

Principais conquistas: Prata por equipe no Mundial 
da modalidade no Cazaquistão em 2019; quarto lugar 
nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016; prata nos Jogos 
Parapan-Americanos de Toronto 2015 e Guadalajara 
2011. 
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CHRISTIAN DIVINO PORTEIRO

Nascimento: 20/10/1977, Campinas (SP) 
Peso: 127kg 
Altura: 1,62m 
Categoria: Acima de 107kg

História: Após um acidente de trabalho em 2003, 
teve sua perna direita amputada acima do joelho. Em 
2007, começou na modalidade convencional e em 2011, 
conheceu o técnico Valdecir Lopes e começou no 
halterofilismo paralímpico. 

ELIZETE ERNESTINA DE ARAÚJO

Nascimento: 24/03/1975, Uberlândia (MG) 
Peso: 78kg 
Altura: 1,51m 
Categoria: Até 73kg

História: Aos 11 meses de vida, Elizete teve poliomielite 
e ficou com sequela. Começou no halterofilismo em 
2013, quando foi convidada por uma pessoa que a 
encontrou na rua e a apresentou ao esporte.

.
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EVÂNIO RODRIGUES DA SILVA

Nascimento: 02/09/1984, Cícero Dantas (BA) 
Peso: 85kg 
Altura: 1,64m 
Categoria: Até 88kg

História: Teve poliomielite aos seis meses de idade, 
o que causou um encurtamento da perna direita. 
Começou a praticar halterofilismo em 2010 
a convite de um amigo.

Principais conquistas: Prata por equipe no Mundial 
da modalidade no Cazaquistão em 2019; prata nos 
Jogos Paralímpicos do Rio 2016; bronze no Mundial 
da Cidade do México, em 2017; ouro nos Jogos 
Parapan-Americanos de Toronto 2015.

EZEQUIEL DE SOUZA CORREA

Nascimento: 23/10/1987, Capivari de Baixo (SC)  
Peso: 72kg 
Altura: 1,48m 
Categoria: Até 72kg

História: Tem baixa estatura devido a má-formação 
dos membros inferiores. Em 2014, foi convidado por 
observador da Seleção para fazer um teste e, no ano 
seguinte, começou a competir na modalidade. 
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JOÃO MARIA DE FRANÇA JUNIOR

Nascimento: 20/10/1995, Natal (RN) 
Peso: 49kg 
Altura: 1,20m 
Categoria: Até 49kg

História: Nasceu com artrogripose, doença que 
comprometeu o movimento de suas pernas. 

Principais conquistas: Prata na Copa do Mundo 
da Hungria, em 2017.

LARA APARECIDA FERREIRA SULIVAN DE LIMA

Nascimento: 25/04/2003, Uberlândia (MG) 
Peso: 38kg 
Altura: 1,35m 
Categoria: Até 41kg

História: Nasceu com mielomeningocele, doença que 
afeta a espinha dorsal, e artrogripose, que afetou os 
movimentos de seus membros inferiores.

Principais conquistas: Ouro no Campeonato Europeu, 
na França, em 2018, na categoria júnior e prata do 
Europeu de 2018 entre os adultos. 
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LUCAS MANOEL GALVÃO DOS SANTOS

Nascimento: 20/11/2001, Manaus (AM) 
Peso: 49kg  
Altura: 1,61m 
Categoria: Até 49kg

História: Lucas nasceu com osteomielite, uma 
infecção, no fêmur direito, que ocasionou uma má-
formação no membro. Começou no halterofilismo 
aos 13 anos.

Principais conquistas: Bicampeão mundial júnior 
(Cazaquistão 2019 e Cidade do México 2017); prata 
nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens, em São 
Paulo, em 2017.

LUCIANO BEZERRA DANTAS

Nascimento: 20/05/1981, Currais Novos (RN)  
Peso: 59kg 
Altura: 1,35m 
Categoria: Até 59kg

História: Luciano tem nanismo e há nove anos, 
quando já morava em Uberlândia, um casal de atletas 
paralímpicos o convidou para conhecer a modalidade. 

Principais conquistas: Bronze nos Jogos 
Parapan-Americanos de Toronto 2015.
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MARCIA CRISTINA DE MENEZES

Nascimento: 30/09/1967, Londrina (PR) 
Peso: 79kg 
Altura: 1,61m 
Categoria: Até 86kg

História: Com um ano e três meses, teve poliomielite, 
o que a deixou com uma sequela na perna direita. 
Começou a praticar halterofilismo em 2009.

Principais conquistas: Marcia foi a primeira medalhista 
de halterofilismo em Campeonatos Mundiais, em 
2014, na edição de Dubai. Nos Jogos do Rio 2016, 
ficou em 6º lugar.

MARIA LUZINEIDE SANTOS DE OLIVEIRA

Nascimento: 03/05/1974, Picuí (PB) 
Peso: 47kg  
Altura: 1,43m 
Categoria: Até 50kg

História: Teve poliomielite aos dois anos. Começou na 
natação, fez cinco cirurgias nas pernas para tentar usar 
muletas. Em 2004, começou no halterofilismo, pois uma 
associação precisava de uma mulher na equipe.
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MARIA RIZONAIDE DA SILVA

Nascimento: 23/02/1982, Santo Antônio (RN) 
Peso: 44kg  
Altura: 1,30m 
Categoria: Até 45kg

História: Tem nanismo e conheceu o halterofilismo por 
meio de uma atleta que encontrou no ônibus em 2003, 
mas só começou a praticar a modalidade em 2011.

Principais conquistas: Ouro nos Jogos Parapan-
Americanos do Rio 2007.

MARIANA D’ANDREA

Nascimento: 12/02/1998, Itu (SP)   
Peso: 64kg 
Altura: 1,30m 
Categoria: Até 67kg

História: Mariana tem nanismo e seu atual técnico, 
Valdecir Lopes, a viu na rua, em 2015, e a convidou 
para praticar halterofilismo. 

Principais conquistas: Prata por equipe e quarto 
lugar no individual no Mundial da modalidade no 
Cazaquistão em 2019; ouro no Campeonato 
Europeu (adulto e júnior) de 2018; recordista 
mundial júnior e das Américas (adulto).
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MATEUS DE ASSIS SILVA

Nascimento: 25/05/1997, Uberlândia (MG)  
Peso: 105kg 
Altura: 1,63m 
Categoria: Acima de 107kg

História: Tem limitações nos membros inferiores em 
decorrência de mielomeningocele. Em 2012, um de 
seus professores da escola em que estudava o 
apresentou ao seu atual técnico de halterofilismo. 

Principais conquistas: Prata no Mundial na Cidade do 
México, em 2017, na categoria júnior; ouro nos Jogos 
Parapan-Americanos de Jovens, em São Paulo, em 2017. 

RENE BELCASSIA DA SILVA SOUSA

Nascimento: 12/05/1989, Natal (RN) 
Peso: 54kg  
Altura: 1,48m 
Categoria: Até 55Kg

História: Logo após seu nascimento, tomou uma 
injeção errada no pé direito, que comprometeu os 
seus movimentos depois. Pratica halterofilismo desde 
2008. Ela morava perto de um lugar que algumas 
mulheres treinavam a modalidade. Até que um dia, por 
curiosidade, acabou pedindo para entrar no local e 
começou a treinar também.
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RODRIGO ROSA DE CARVALHO MARQUES

Nascimento: 03/09/1985, Uberlândia (MG) 
Peso: 97kg  
Altura: 1,52m 
Categoria: Até 97kg

História: Sofreu um acidente de moto aos dois anos, 
quando perdeu os movimentos das duas pernas. 
Foi convidado em 2004 pelo seu atual técnico para 
praticar a modalidade no mesmo lugar em que ia 
assistir jogos de basquete em cadeira de rodas.

Principais conquistas: Bronze nos Jogos Parapan-
Americanos de Toronto 2015; prata nos Jogos Parapan-
Americanos de Guadalajara 2011 e Rio 2007.

TAYANA DE SOUZA MEDEIROS

Nascimento: 14/03/1993, Rio de Janeiro (RJ)  
Peso: 86kg 
Altura: 1,46m 
Categoria: Até 86kg

História: Nasceu com uma doença chamada 
artrogripose, que comprometeu o movimento de 
suas pernas. Conheceu o halterofilismo depois de um 
evento da modalidade antes dos Jogos do Rio 2016 e 
se apaixonou pelo esporte.

Principais conquistas: Bronze na Copa do Mundo 
da Hungria em 2017 e no Campeonato Europeu, na 
França, em 2018. 
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TEREZINHA MULATO DOS SANTOS 

Nascimento: 02/11/1971, Nova Cruz (RN)   
Peso: 60kg 
Altura: 1,53m 
Categoria: Até 61kg

História: Teve poliomieleite, aos três anos, e ficou com 
sequelas nas pernas. Praticava natação quando um 
olheiro do halterofilismo, em busca de atletas mulheres, 
a convidou, em 1996, para conhecer a modalidade.

Principais conquistas: Quinto lugar nos Jogos Rio 2016.

VINÍCIUS MENEZES DE FREITAS

Nascimento: 27/07/1999, Uberlândia (MG) 
Peso: 70kg  
Altura: 1,57m 
Categoria: Até 72kg

História: Vinícius possui mielomeningocele, que causou 
uma má-formação nas pernas. Conheceu o esporte por 
meio da natação, a qual praticou dos 4 aos 7 anos. Após 
isso, seu técnico montou a equipe de halterofilismo, 
chamou Vinícius para participar aos 11 anos, e não 
parou mais desde então. 

Principais conquistas: Ouro na Copa do Mundo de 
Halterofilismo, em Dubai, em 2019.
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A modalidade é disputada por atletas com deficiência visual divididos em 
categorias de acordo com o peso. Com até cinco minutos de duração, 
as lutas acontecem sob as mesmas regras utilizadas pela Federação 
Internacional de Judô, com pequenas modificações em relação ao judô 
convencional. A principal delas é que o atleta inicia a luta já em contato 
com o quimono do oponente. Além disso, a luta é interrompida quando há 
perda desse contato e não há punições para quem sai da área de combate. 
No Brasil, a modalidade é administrada pela Confederação Brasileira de 
Desportos de Deficientes Visuais (CBDV). 

CLASSIFICAÇÃO
Além das categorias por peso, os judocas são divididos em três classes, de 
acordo com o grau da deficiência visual. Todas começam com a letra B (blind, 
cego em inglês): B1, B2 e B3. Em algumas competições, atletas de diferentes 
classes podem competir juntos.

B1 – Cego total: de nenhuma percepção em ambos os olhos até a percepção 
de luz com incapacidade de reconhecer o formato de uma mão a qualquer 
distância ou direção.

B2 – Lutadores que têm a percepção de vultos, com capacidade em 
reconhecer a forma de uma mão até a acuidade visual de 2/60  
ou campo visual inferior a cinco graus.

B3 – Lutadores conseguem definir imagens.
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ALANA MARTINS MALDONADO

Nascimento: 27/07/1995, Tupã (SP) 
Peso: 69kg  
Altura: 1,76m 
Classe: B3 
Categoria: Até 70kg

História: Descobriu a doença de stargardt aos 14 anos. 
Já praticava judô desde os quatro, mas, somente em 
2014, quando entrou para a faculdade, começo no judô 
paralímpico.

Principais conquistas: Ouro no Campeonato Mundial 
2018 em Portugal;  prata na Copa do Mundo 2018 na 
Turquia; ouro na Copa do Mundo 2017 no Uzbequistão; 
prata nos Jogos Paralímpicos Rio 2016; bronze nos 
Jogos Mundiais da IBSA 2015 na Coreia do Sul; prata 
nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015.

ANDERSON WASSIAN DA SILVA 

Nascimento: 03/07/1999, Porto Alegre (RS) 
Peso: 66kg  
Altura: 1,71m 
Classe: B2 
Categoria: Até 66kg

História: Aos 3 anos teve uma reação alérgica não 
identificada pelos médicos. A medicação receitada 
não surtiu efeito e agravou a situação devido a 
uma nova alergia. Após internação, perdeu a visão 
gradativamente. Em 2014, foi apresentado ao judô 
paralímpico pelo professor de Educação Física 
e desde então pratica a modalidade.

Principais conquistas: Prata nos Jogos Parapan-
Americanos de Jovens 2017, em São Paulo.
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ANTÔNIO TENÓRIO DA SILVA

Nascimento: 24/10/1970, São José do Rio Preto (SP) 
Peso: 90kg 
Altura: 1,80m 
Classe: B1 
Categoria: Acima de 100kg

História: Aos 13 anos, Tenório brincava com amigos 
quando seu olho esquerdo foi atingido por uma 
semente de mamona, o que causou um descolamento 
de retina e o deixou cego deste olho. Seis anos 
mais tarde, uma infecção no olho direito o deixou 
totalmente sem visão. Tenório já praticava judô desde 
os 8 anos de idade, então precisou fazer a adaptação 
para o judô paralímpico.

Principais conquistas: Ouro no Campeonato das 
Américas 2018,no Canadá, e em São Paulo 2017; prata 
nos Jogos Paralímpicos Rio 2016; bronze nos Jogos 
Parapan-Americanos de Toronto 2015; bronze nos 
Jogos Paralímpicos Londres 2012; ouro nos Jogos 
Paralímpicos Atlanta 1996, Sydney 2000, Atenas 2004 
e Pequim 2008; prata nos Jogos Parapan-Americanos 
de Guadalajara 2011; ouro nos Jogos Parapan-
Americanos do Rio 2007.
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ARTHUR CAVALCANTE DA SILVA

Nascimento: 11/03/1992, Natal (RN) 
Peso: 90kg 
Altura: 1,82m 
Classe: B1 
Categoria: Até 90kg

História: Arthur teve retinose pigmentar e começou 
a perder a visão aos 2 anos. Aos 18, ficou cego. 
Antes disso, na adolescência, quando não conseguia 
mais jogar futebol ou andar de bicicleta por causa 
da cegueira, começou a treinar judô. Gostou da 
modalidade e passou a se dedicar somente a ela.

Principais conquistas: Ouro no Campeonato das 
Américas 2018 no Canadá e no Campeonato das 
Américas 2017 em São Paulo; bronze nos Jogos 
Parapan-Americanos de Toronto 2015.

GIULIA DOS SANTOS PEREIRA 

Nascimento: 20/10/1999, Guarujá (SP) 
Peso: 46kg 
Altura: 1,47m 
Classe: B2 
Categoria: Até 48kg

História: Nasceu prematura, com 5 meses e foi 
perdendo a visão gradativamente. Começou 
no judô paralímpico em 2012.

Principais conquistas: Prata do Campeonato das 
Américas 2017 em São Paulo; prata nos Jogos 
Parapan-Americanos de Jovens 2017 em São Paulo.
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HARLLEY DAMIÃO PEREIRA DE ARRUDA

Nascimento: 05/07/1979, Belo Horizonte (MG) 
Peso: 81kg 
Altura: 1,70m 
Classe: B1 
Categoria: Até 81g

História: Harlley perdeu a visão dos dois olhos em 
1999, em um acidente com arma de fogo. Três anos 
após o ocorrido, foi convidado por Antônio Tenório 
para praticar judô.

Principais conquistas: Ouro no Campeonato das 
Américas 2017 em São Paulo; bronze no Campeonato 
das Américas em 2018 no Canadá; bronze nos Jogos 
Parapan-Americanos de Toronto 2015 e Guadalajara 2011.

 
JÚLIO CESAR SANTOS DA CONCEIÇÃO

Nascimento: 07/11/1992, Itaguaí (RJ) 
Peso: 146kg 
Altura: 1,81m 
Classe: B1 
Categoria: Acima de 100kg

História: Júlio tem microcórnea e nasceu com visão em 
apenas um olho. Durante uma enchente em sua cidade, 
aos 7 anos, ele contraiu hepatite A e C que o deixou 
cego. Começou no judô em 2013. Foi convocada pela 
primeira vez em 2017 e fará sua primeira competição 
internacional no Parapan de Lima.
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KARLA FERREIRA CARDOSO

Nascimento: 18/11/1981, Rio de Janeiro (RJ) 
Peso: 48kg 
Altura: 1,55m 
Classe: B3 
Categoria: Até 52kg

História: Karla nasceu com baixa visão, mas só 
descobriu aos 3 anos de idade, quando começou a 
frequentar a escola. Aos 12 anos, por influência do 
irmão mais velho, começou a praticar judô.

Principais conquistas: Bronze no Campeonato 
Mundial 2014; ouro nos Jogos Parapan-Americanos 
de Guadalajara 2011 e Rio 2007; prata nos Jogos 
Paralímpicos de Pequim 2008 e Atenas 2004.

LUAN SIMÕES PIMENTEL 

Nascimento: 29/09/1997, Camapuã (MS) 
Peso: 73kg 
Altura: 1,82m 
Classe: B3 
Categoria: Até 73kg

História: Tem baixa visão por conta do albinismo. 
Iniciou na modalidade em 2013, no Projeto Judô 
no 10, em Camapuã.

Principais conquistas: ouro no Campeonato das 
Américas 2018 no Canadá; prata no Campeonato das 
Américas 2017 em São Paulo; ouro nos Jogos Parapan-
Americanos de Jovens 2017 em São Paulo.
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LÚCIA DA SILVA TEIXEIRA ARAÚJO

Nascimento: 17/06/1981, São Paulo (SP) 
Peso: 57kg 
Altura: 1,70m 
Classe: B2 
Categoria: Até 57g

História: Lúcia nasceu com baixa visão devida uma 
toxoplasmose congênita. A atleta começou a praticar 
judô aos 15 anos de idade por intermédio dos irmãos. 
Mas somente em 2006, aos 25 anos, conheceu a 
modalidade paralímpica.

Principais conquistas: Bronze na Copa do Mundo 
IBSA 2018 na Turquia; prata na Copa do Mundo 
IBSA 2018 no Cazaquistão; ouro no Campeonato 
das Américas 2017 em São Paulo; prata na Copa do 
Mundo IBSA 2017 no Uzbequistão; prata nos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016 e Londres 2012; bronze no 
Campeonato Mundial 2014 nos Estados Unidos.

MEG RODRIGUES VITORINO EMMERICH

Nascimento: 23/10/1986, São Paulo (SP) 
Peso: 83kg 
Altura: 1,70m 
Classe: B3 
Categoria: Acima de 70kg

História: Nasceu com atrofia no nervo óptico. Iniciou 
no judô em 2002 aos 15 anos de idade.

Principais conquistas: Bronze no Campeonato 
Mundial 2018 em Portugal; prata no Campeonato 
das Américas 2018 no Canadá.
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REBECA DE SOUZA SILVA

Nascimento: 11/03/2001, São Bernardo do Campo (SP) 
Peso: 94kg 
Altura: 1,72m 
Classe: B3 
Categoria: Acima de 70kg

História: Deficiente visual por conta da genética 
da família. Conheceu o judô em 2013, por meio 
de um projeto.

Principais conquistas: Ouro na Copa do Mundo IBSA 
2018 no Cazaquistão; bronze na Copa do Mundo IBSA 
2018 na Turquia; ouro no Campeonato das Américas 
2018 no Canadá e 2017 em São Paulo.

THIEGO MARQUES DA SILVA 

Nascimento: 02/01/1999, Parauapébas (PA) 
Peso: 57kg 
Altura: 1,65m 
Classe: B3 
Categoria: Até 60kg

História: Tem baixa visão por conta do albinismo. 
Thiego começou a praticar judô em 2011, 
aos 12 anos de idade.

Principais conquistas: Bronze no Campeonato das 
Américas 2018 no Canadá; bronze no Campeonato 
das Américas 2017 em São Paulo; prata no Mundial 
de Jovens 2013 nos Estados Unidos; ouro nos Jogos 
Parapan-Americanos de Jovens 2017 em São Paulo.
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NATAÇÃO 
 
Na natação são disputadas provas de nado crawl, costas, peito, borboleta 
e medley (prova com os quatro estilos). Os atletas são submetidos a 
classificação esportiva: funcional (para atletas com deficiência física), 
visual e intelectual.

Os atletas com menor grau de funcionalidade física podem realizar a partida 
de dentro da água, em vez de de saltar do bloco, e/ou ter auxílio de um staff. 
Este por sua vez apenas auxilia o atleta na transferência da cadeira para o 
bloco ou o equilibra, é proibido qualquer tipo de impulso.
 
Já os nadadores com deficiência visual recebem o auxílio do tapper, que 
sinaliza ao esportista a proximidade das bordas para que ele possa realizar 
a virada ou a chegada no término da prova.

No Brasil, a modalidade é administrada pelo Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB).

CLASSIFICAÇÃO
As classes sempre começam com a letra S (swimming). O atleta pode 
ter classificações diferentes para o nado peito (SB) e o medley (SM). Na 
classificação física são usados números de 1 a 10, quanto maior o número 
maior a funcionalidade. Na classificação funcional, o atleta é submetido a 
testes de forma muscular, mobilidade articular, testes motores (realizados 
dentro da água), entre outros.

Para os visuais, as classes vão de 11 a 13, sendo o S11 cego total, 12 e 13 baixa 
visão. Na classificação, os atletas são submetidos a exames oftalmológicos.

A classe S14 é dedicada a atletas com deficiência intelectual.
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ANA KAROLINA SOARES DE OLIVEIRA

Nascimento: 05/04/2000, Jesuânia (MG) 
Peso: 49,8kg 
Altura: 1,56m 
Classe: S14

História: Ana Karolina nasceu com deficiência 
intelectual e, por indicação médica, começou a 
praticar natação.

Principais conquistas: Ouro nos 50m e 100m livre, 
50m borboleta e 200m costas no Mundial da INAS 2017.

ANDREY PEREIRA GARBE 

Nascimento: 04/01/1997, Bragança Paulista (SP)  
Peso: 64kg 
Altura: 1,75m 
Classe: S9

História: Andrey teve trombose e meningite bacteriana 
com um ano e quatro meses de vida, o que resultou na 
amputação da sua perna direita. Conheceu a natação 
por meio de um professor de Educação Física.

Principais conquistas: Prata nos 100m costas no 
Mundial IWAS na Rússia em 2015; ouro nos 100m 
costas no Mundial IWAS em 2013 na Holanda. 
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BEATRIZ BORGES CARNEIRO

Nascimento: 07/05/1998, Maringá (PR)  
Peso: 58kg 
Altura: 1,69m 
Classe: S14

História: Beatriz foi diagnosticada aos 6 anos com 
deficiência intelectual. Iniciou a natação como hobby 
e, aos 12 anos, começou a competir. Sua primeira 
competição internacional foi em 2017, no México, em 
Aguascalientes, no Mundial da INAS.

Principais conquistas: Medalha de prata nos 100m 
peito, no Mundial da Cidade do México, em 2017.

BRUNO BECKER DA SILVA

Nascimento: 17/11/1990, Curitiba (PR)  
Peso: 43kg 
Altura: 81cm 
Classe: S2

História: Bruno nasceu com focomelia, doença 
congênita que impede a formação normal de braços 
e pernas. Após a morte por afogamento de seu irmão 
mais novo, decidiu ingressar na natação. 

Principais conquistas: Recordista das Américas e 
mundial dos 50m borboleta.
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CARLOS ALONSO FARRENBERG

Nascimento: 10/01/1980, São Paulo (SP) 
Peso: 97kg 
Altura: 1,95m 
Classe: S13

História: Carlos tem baixa visão em decorrência de 
toxoplasmose congênita. Começou a nadar aos 7 anos 
e treinava e competia até os 15 anos com jovens sem 
deficiência. Só durante o curso de Educação Física, na 
universidade, começou no paradesporto.

Principais conquistas: prata nos 50m livre nos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016; prata nos 50m livre no Mundial 
de Glasgow 2015; ouro nos 50m e 100m livre Jogos 
Parapan-Americanos Toronto 2015; ouro nos 50m 
e 100m livres nos Jogos Parapan-Americanos de 
Guadalajara 2011; ouro nos 50m e 100m livres Jogos 
Parapan-Americanos Rio 2007.

CECÍLIA KETHLEN JERONIMO DE ARAÚJO

Nascimento: 13/10/1998, Natal (RN)   
Peso: 59kg 
Altura: 1,59m 
Classe: S8

História: Cecília teve paralisia cerebral no momento 
de seu nascimento, o que limita os seus movimentos. 
Como forma de fisioterapia, conheceu a natação e 
se apaixonou pelo esporte. 

Principais conquistas: Ouro nos 50m livre e prata nos 
100m livre no Campeonato Mundial de natação no 
México em 2017; Bronze nos 50m livre e 100m livre nos 
Jogos Parapan-Americanos de 2015 em Toronto.
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DANIEL DE FARIAS DIAS 

Nascimento: 24/05/1988, Campinas (SP)   
Peso: 61kg 
Altura: 1,71m 
Classe: S5

História: Daniel tem má-formação congênita dos 
membros superiores e da perna direita. Descobriu o 
paradesporto ao assistir pela TV o nadador Clodoaldo 
Silva em uma das provas dos Jogos Paralímpicos de 
Atenas 2004. Daniel já recebeu o troféu Laureus, 
considerado o “Oscar do Esporte” 
por três vezes: em 2009, 2013 e 2016.

Principais conquistas: Seis medalhas de ouro no 
Mundial do México em 2017; quatro medalhas de 
ouro, três medalhas de prata e duas de bronze nos 
Jogos Paralímpicos Rio 2016; oito medalhas de ouro 
nos Jogos Parapan-Americanos Toronto 2015; sete 
medalhas de ouro e uma de prata no Mundial de 
Glasgow 2015; seis ouros e duas pratas no Mundial 
de Montreal 2013; seis ouros nos Jogos Paralímpicos 
de Londres 2012;  onze ouros nos Jogos Parapan-
Americanos de Guadalajara 2011; oito ouros e uma 
prata no Mundial da Holanda 2010; quatro ouros, 
quatro pratas e um bronze nos Jogos Paralímpicos de 
Pequim 2008; três ouros e duas pratas no Mundial 
de Durban 2006.

DÉBORA BORGES CARNEIRO

Nascimento: 07/05/1998, Maringá (PR)  
Peso: 56kg 
Altura: 1,68m 
Classe: S14

História: Débora nasceu com deficiência intelectual 
grau moderado. Conheceu a natação em 2013, pela 
Associação Brasileira de Desportos Para Deficientes 
Intelectuais (ABDEM) quando tinha 14 anos. Sua 
primeira competição internacional foi em 2017, no 
México, no Mundial da INAS.
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DOUGLAS ROCHA MATERA  

Nascimento: 08/05/1993, Rio de Janeiro (RJ)  
Peso: 72kg 
Altura: 1,76m 
Classe: S13

História: Douglas nasceu com retinose pigmentar, uma 
mutação genética hereditária, que causa perda gradual 
de visão. Foi atleta de natação olímpica desde jovem 
e parou em 2009. Em 2017, depois de o irmão Thomaz 
Matera ter participado dos Jogos do Rio 2016, foi 
incentivado a ingressar na natação adaptada.

EDÊNIA NOGUEIRA GARCIA 

Nascimento: 30/04/1987, Crato (CE)  
Peso: 70kg 
Altura: 1,65m 
Classe: S3

História: Edênia nasceu com doença de Charcot-Marie-
Tooth, também conhecida como atrofia fibular muscular, 
que afetou os movimentos dos seus membros inferiores. 
Começou na natação por indicação médica e foi 
incentivada por Francisco Avelino, que foi para os Jogos 
de Sydney 2000.

Principais conquistas: Prata nos 50m costas no 
Mundial do México, em 2017; ouro nos 50m costas nos 
Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015;  prata 
nos 50m costas nos Jogos Paralímpicos de Londres 
2012; ouro na prova de 50m costas nos Jogos Parapan-
Americanos de Guadalajara 2011; bronze nos 50m 
livre nos Jogos Paralímpicos de Pequim 2008; dois 
ouros nos 50m costas e 50m livre nos Jogos Parapan-
Americanos do Rio 2007; prata nos 50m costas nos 
Jogos Paralímpicos de Atenas 2004; ouro nos 50m 
costas nos Jogos Parapan-Americanos de Mar del 
Plata 2003.
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ERIC DE OLIVEIRA TOBERA

Nascimento: 16/12/1993,Telêmaco Borba (PR)  
Peso: 64kg 
Altura: 1,65m 
Classe: S5

História: Eric nasceu prematuro e sofreu uma paralisia 
cerebral. Por meio do esporte, superou a depressão e 
iniciou sua trajetória no atletismo. Conheceu seu atual 
técnico, Rui Menslin, que o convidou a treinar 
em Curitiba.

ESTHEFANY DE OLIVEIRA RODRIGUES

Nascimento: 31/10/1998, São Paulo (SP)   
Peso: 34kg 
Altura: 98cm 
Classe: S5

História: Esthefany nasceu com displasia epifisária, 
que causou um encurtamento dos braços, pernas e 
tronco. Por indicação médica, fez natação desde os 3 
anos e começou a competir aos 12.

Principais conquistas: ouro no revezamento 4x50m 
livre, prata nos 50m livre, 100m livre, 200m livre e 50m 
costas, bronze nos 100m peito nos Jogos Parapan-
Americanos de Toronto 2015.
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FELIPE CALTRAN VILA REAL  

Nascimento: 13/02/1997, Santa Rita do Passa Quatro (SP)  
Peso: 73kg 
Altura: 1,74m 
Classe: S14

História: Teve má-formação da cabeça e, ainda recém-
nascido, fez uma cirurgia que afetou a área intelectual. 
Quando criança, era muito alérgico, e por indicação 
médica começou a fazer natação. O professor da 
escola achou que tinha talento para natação e o 
colocou em competições quando tinha 5 anos. 
Aos 17, começou a competir profissionalmente.

Principais conquistas: prata nos 400m medley e ouro 
nos 200m borboleta no Mundial INAS, no Equador, em 
2016; ouro nos 200m livre e prata nos 100m peito nos 
Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015.

ÍTALO GOMES PEREIRA LIMA 

Nascimento: 12/09/1995, Porto Nacional (TO)  
Peso: 67kg 
Altura: 1,75m 
Classe: S7

História: Durante a gravidez, a mãe de Ítalo teve 
rubéola, que afetou o bebê e causou uma má-formação 
de seus membros inferiores. Desde criança, por conta 
de bronquite, recebeu indicação médica para praticar 
natação.

Principais conquistas: Bronze nos 100m costas nos 
Jogos Paralímpicos Rio 2016; ouro nos 100m costas no 
Mundial de 2017 no México; ouro nos 100m costas nos 
Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015.
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GABRIEL CRISTIANO SILVA DE SOUZA

Nascimento: 25/02/1995, Guarujá (SP)   
Peso: 74kg 
Altura: 1,80m 
Classe: S8

História: Foi atropelado por um trem no Guarujá, 
onde morava, o que ocasionou a amputação do 
seu braço esquerdo. Conheceu o esporte pelo surf 
adaptado e, após isso, foi indicado para a natação 
paralímpica. 

Principais conquistas: Prata nos 50m livre e bronze 
nos 100m livre nos Jogos Parapan-Americanos de 
Jovens na Argentina, em 2013.

GABRIEL GERALDO DOS SANTOS ARAÚJO 

Nascimento: 16/03/2002, Santa Luzia (MG)    
Peso: 38kg 
Altura: 1,20m 
Classe: S2

História: Gabriel tem focomelia, doença congênita 
que impede a formação normal de braços e pernas, 
e conheceu a natação por meio de um professor de 
Educação Física da escola onde estudava, nos Jogos 
Escolares de Minas Gerais (JEMG).
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GABRIEL MELONE DE OLIVEIRA 

Nascimento: 03/02/1999, Cubatão (SP) 
Peso: 60kg 
Altura: 1,83m 
Classe: S6

História: Após um acidente de trem, Gabriel teve 
que amputar o membro superior e inferior esquerdos. 
A princípio, entrou na natação para reabilitação no 
processo pós-acidente. Um tempo depois, conheceu o 
atleta Talisson Glock, que passou pela mesma situação 
que Gabriel e o motivou a se tornar um atleta de alto 
rendimento.  

Principais conquistas: bronze no 50m borboleta 
nos Jogos Parapan-Americanos de jovens 2017 
em São Paulo.

GUILHERME BATISTA SILVA  

Nascimento: 24/08/1995, Franca (SP)   
Peso: 69kg 
Altura: 1,77m 
Classe: S13

História: Guilherme nasceu com a doença de stargardt, 
que causou comprometimento na sua visão. Por meio de 
um colega, Guilherme conheceu a natação aos 13 anos.

Principais conquistas: Quinto lugar nos 100m peito 
nos Jogos Paralímpicos do Rio 2016; ouro nos 100m 
peito, bronze nos 200m medley, 50m e 100m livres nos 
Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015; ouro nos 
50m, 100m livres e nos 100m peito nos Jogos Parapan-
Americanos de Jovens da Argentina em 2013.
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JOÃO PEDRO DRUMOND OLIVIA

Nascimento: 29/03/2003 – São Paulo (SP) 
Peso: 65kg 
Altura: 1,70m 
Classe: S9, SB9, SM9

História: João tem má-formação congênita de 
membro superior esquerdo. Conheceu a natação pelos 
pais, aos 3 anos de idade. Sua primeira experiência no 
esporte adaptado foi nos Jogos Escolares do Estado de 
São Paulo (JEESP) em 2015. Sua primeira convocação 
para a Seleção foi em 2017.

Principais conquistas: Ouro nos 50m e 100m livre 
nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens 2017 em 
São Paulo. 

JOANA MARIA JACIARA DA SILVA NEVES EUZEBIO 

Nascimento: 14/02/1987, Natal (RN)   
Peso: 37kg 
Altura: 1,23m 
Classe: S5

História: Joana tem acondroplasia (nanismo 
desproporcional, causado por mutações genéticas). 
Começou a praticar natação aos 10 anos por 
recomendação médica e, aos 13, passou a competir. 
Já aos 14, participou da primeira competição 
internacional.

Principais conquistas: Prata nos 50m livre no Mundial 
do México, em 2017; prata e bronze nos Jogos do Rio 
2016; cinco medalhas de ouro nos Jogos Parapan-
Americanos de Toronto 2015; dois ouros e um bronze 
no Mundial de Glasgow 2015; três bronzes no Mundial 
de Montreal 2013; um bronze nos Jogos Paralímpicos 
de Londres 2012; quatro ouros nos Jogos Parapan-
Americanos de Guadalajara 2011; uma prata e um 
bronze no Mundial da Holanda 2010.



144 NATAÇÃO

JOSÉ LUIZ PERDIGÃO MAIA 

Nascimento: 25/03/1999, Rio de Janeiro (RJ)  
Peso: 70kg 
Altura: 1,80m 
Classe: S11

História: Um glaucoma congênito afetou sua visão 
desde o nascimento. Sofreu um deslocamento de retina 
aos 9 anos, ao ser atingido por um brinquedo. 
Em seguida, começou no esporte, no Instituto 
Benjamin Constant. 

Principais conquistas: ouro nos 100m costas e 100m 
borboleta e prata nos 100m livre e 50m livre nos Jogos 
Parapan-Americanos de Jovens 2013, em Buenos Aires.

LAILA SUZIGAN GARCIA 

Nascimento: 02/08/2000, Uberlândia (MG)  
Peso: 48kg 
Altura: 1,52m 
Classe: S6

História: Laila sofre de paraparesia espástica hereditária 
desde os 6 anos, quando começou a perder o equilíbrio 
e pisar na pontas dos pés. Começou então a nadar, 
como forma de reabilitação. 

Principais conquistas: Ouro nos 50m, 100m e 400m 
livre nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens de 2017, 
em São Paulo.
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LUCAS LAMENTE MOZELA

Nascimento: 26/11/1997, São Paulo (SP) 
Peso: 61kg 
Altura: 1,69m  
Classe: S9

História: Lucas possui mão torta radial, uma má-
formação congênita. Por aconselhamento médico, 
para que a mão e braço não atrofiasse, começou a 
nadar com 7 anos. Com 9 anos começou a participar 
de campeonatos. Em 2012, com 14 anos, competiu 
nas Paralimpíadas Escolares. Participou dos Jogos 
Paralímpicos do Rio 2016.

Principais conquistas: Prata nos 200m medley 
nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015.

LUCILENE DA SILVA SOUSA 

Nascimento: 05/04/2000, São Miguel do Guamã (PA)  
Peso: 60kg 
Altura: 1,60m  
Classe: S12

História: Lucilene nasceu com atrofia no nervo ótico, 
o que resultou em baixa visão. Antes de ser nadadora, 
jogou goalball por influência do irmão mais velho, 
Josermarcio Parazinho, e conquistou uma medalha 
de ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens 
da modalidade, em 2017, em São Paulo. Depois disso, 
decidiu migrar para a natação paralímpica. 



146 NATAÇÃO

MAIARA REGINA PEREIRA BARRETO 

Nascimento: 06/07/1987, Jacareí (SP)  
Peso: 63kg 
Altura: 1,76m 
Classe: S3

História: Após um acidente de moto em 2009, Maiara 
sofreu uma lesão medular cervical e ficou tetraplégica. 
Como já praticava natação desde pequena e gostava do 
esporte, começou a usá-lo como forma de reabilitação. 
Participou dos Jogos Paralímpicos Rio 2016.

Principais conquistas: Sétimo lugar nos 50m costas e 
oitavo lugar nos 100m livre nos Jogos Paralímpicos 
Rio 2016.

 

MARIA CAROLINA SANTIAGO 

Nascimento: 02/08/1985, Recife (PE)  
Peso: 63kg 
Altura: 1,70m 
Classe: S12

História: Carol nasceu com Síndrome de Morning Glory, 
alteração congênita na retina que reduz seu campo de 
visão. Praticou natação convencional até o fim de 2018, 
quando migrou para o esporte paralímpico.
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MARIA DAYANNE DA SILVA

Nascimento: 27/04/1992, São Tomé (RN) 
Peso: 41kg 
Altura: 1,52m  
Classe: S6

História: Maria Dayanne nasceu com má-formação dos 
membros superiores e encontrou na natação, por meio 
de um amigo e também atleta, Francisco Avelino, uma 
forma de reabilitação. 

Principais conquistas: prata nos 100m livre e ouro 
no revezamento 4x100m medley no Campeonato 
Sul-Americano no Chile, bronze nos 50m borboleta 
nos Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara 2011.

MARIANA GESTEIRA RIBEIRO 

Nascimento: 28/06/1995, Itaboraí (RJ)  
Peso: 67kg 
Altura: 1,75m  
Classe: S10

História: Mariana nasceu com Síndrome de Arnold-
Chiari, uma má-formação do sistema nervoso central 
que afeta a coordenação e equilíbrio. A atleta sempre 
praticou a natação e chegou a competir em provas até 
os 14 anos de idade, quando a doença se manifestou. 
Como tinha crises de desmaio, teve que se afastar das 
piscinas em 2009, voltando apenas em 2013.

Principais conquistas: Prata nos 50m livre, bronze 
no 100m livre e nos 100m costas nos Jogos Parapan-
Americanos de Toronto em 2015. 
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MATHEUS RHEINE CORREA DE SOUZA 

Nascimento: 10/12/1992, Brusque (SC)  
Peso: 62kg 
Altura: 1,67m 
Classe: S11

História: Matheus nasceu prematuro, com 6 meses 
e meio. Na incubadora, a falta de oxigenação causou 
um problema na retina, conhecida como retinopatia 
da prematuridade. A família tentou algumas cirurgias, 
mas não obteve resultado. Foi chamado em 2009 para 
a primeira competição internacional de jovens, nos 
Estados Unidos. 

Principais conquistas: Bronze nos 400m livre nos 
Jogos Paralímpicos do Rio 2016; ouro nos 50m e 
100m livre nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 
2015; prata nos 100m e nos 400m livre no Mundial de 
Glasgow 2015; prata nos 400m livre e bronze nos 100m 
livre no Mundial de Montreal 2013; prata nos 50m livre 
nos Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara 2011.

 

PATRICIA PEREIRA DOS SANTOS 

Nascimento: 11/12/1977, Coronel Fabriciano (MG)   
Peso: 69kg 
Altura: 1,63m 
Classe: S4

História: Patricia foi baleada no pescoço durante um 
assalto a uma casa lotérica onde trabalhava como caixa 
e ficou tetraplégica. Num centro de reabilitação de 
seu estado conheceu o basquete em cadeira de rodas. 
Porém, em 2009, foi convidada para um projeto que 
envolvia a natação, que foi o ponto de partida para a 
atleta ingressar na modalidade. 

Principais conquistas: Prata nos 100m livre no Mundial 
de natação do México, em 2017; prata no revezamento 
4x50m livre misto nos Jogos Paralímpicos Rio 2016. 
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PHELIPE ANDREWS MELO RODRIGUES

Nascimento: 10/08/1990, Recife (PE) 
Peso: 77kg 
Altura: 1,81m  
Classe: S10

História: Phelipe tem com má-formação congênita 
no pé direito e começou a nadar aos 4 anos por 
recomendação médica. Apesar de ter praticado 
outros esportes como futebol, basquete e vôlei, o 
pernambucano descobriu na piscina a verdadeira 
vocação. Em 2004, começou a competir com atletas 
sem deficiência, ficou entre os cinco melhores no 
Campeonato Brasileiro Juvenil, em 2006. Em abril de 
2008, entrou para o paradesporto. 

Principais conquistas: Três ouros, uma prata e um 
bronze no Mundial do México em 2017; duas pratas 
e dois bronzes nos Jogos Paralímpicos Rio 2016; três 
pratas no Mundial de Glasgow em 2015; três ouros 
e uma prata nos Jogos Parapan-Americanos de 
Toronto 2015; duas pratas e um bronze no Mundial de 
Montreal em 2013; uma prata nos Jogos Paralímpicos 
de Londres 2012; dois ouros e três pratas nos Jogos 
Parapan-Americanos de Guadalajara 2011; uma prata e 
dois bronzes no Mundial de Eindhoven em 2010; duas 
pratas nos Jogos Paralímpicos de Pequim 2008. 
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REGIANE NUNES SILVA 

Nascimento: 10/11/1984, São Caetano do Sul (SP) 
Peso: 65kg 
Altura: 1,72m 
Classe: S11

História: Regiane nasceu com glaucoma, uma doença 
degenerativa, e teve baixa visão até os 29 anos, idade em 
que perdeu completamente a capacidade de enxergar. 
Conheceu a natação por meio de um projeto da 
Prefeitura de São Bernardo do Campo de inclusão 
de pessoas com deficiência no esporte.

Principais conquistas: medalha de bronze nos 50m 
livre e 100m livre nos Jogos Parapan-Americanos de 
Guadalajara 2011, medalha de bronze nos 100m costas 
e medalha de prata nos 400m livre nos Jogos Parapan-
Americanos Rio 2007.

ROBERTO ALCALDE RODRIGUEZ  

Nascimento: 14/01/1992, Bagé (RS)  
Peso: 47kg 
Altura: 1,50m 
Classe: S6

História: Roberto nasceu com má-formação congênita 
na coluna vertebral (mielomeningocele), o que afetou 
os músculos e comprometeu a força e a sensibilidade 
das pernas. Começou a nadar aos oito meses por 
recomendação médica. Chegou a competir em provas 
de longa distância, com atletas sem deficiência, e 
conheceu o paradesporto após assistir Clodoaldo Silva 
competindo.

Principais conquistas: ouro nos 100m peito e bronze 
nos 200m medley nos Jogos Parapan-Americanos 
de Toronto 2015; ouro nos 100m peito no Mundial de 
Montreal 2013.
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RUITER ANTÔNIO GONÇALVES SILVA

Nascimento: 15/12/1992, Catalão (GO) 
Peso: 82kg 
Altura: 1,94m  
Classe: S9

História: Ruiter tem má-formação congênita na mão 
esquerda e só conheceu a natação paralímpica após 
ser reprovado em uma peneira de basquete no Minas 
Clube, em Belo Horizonte, em 2009. Seguindo os 
conselhos de outro atleta paralímpico, experimentou 
a natação e gostou.

Principais conquistas: Ouro no revezamento 4x100m 
livre e prata nos 200m medley no Mundial do México 
em 2017; medalha de prata no revezamento 4x100m 
livre nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, ouro nos 400m 
livre, nos 200m medley e no revezamento 4x100m livre 
34 pts, prata nos 100m livre e bronze nos 50m livre 
nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015; prata 
no revezamento 4x100m livre 34 pts no Mundial de 
Glasgow 2015; prata no revezamento 4x100m livre no 
Mundial de Montreal 2013.

 
SUSANA SCHNARNDORF RIBEIRO 

Nascimento: 12/10/1967, Porto Alegre (RS)   
Peso: 69kg 
Altura: 1,65m  
Classe: S4

História: A gaúcha descobriu que tinha a doença 
MSA (múltipla falência dos sistemas), que afeta 
a mobilidade, em 2005. Em 2010, conheceu o 
paradesporto e, em Londres, defendeu o Brasil 
pela primeira vez nos Jogos Paralímpicos.

Principais conquistas: prata no revezamento 4x50m 
livre nos Jogos Paralímpicos Rio 2016; ouro nos 100m 
peito e bronze nos 400m livre no Mundial de Montreal 
2013; bronze nos 400m livre nos Jogos Parapan-
Americanos de Guadalajara 2011.
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TALISSON HENRIQUE GLOCK 

Nascimento: 23/02/1995, Joinville (SC)  
Peso: 68kg 
Altura: 1,82m 
Classe: S6

História: Talisson foi atropelado aos 9 anos por um 
trem e perdeu o braço e a perna esquerdos. Seis 
meses depois, foi convidado para participar do Centro 
Esportivo para Pessoas Especiais (CEPE). Em 2004, 
passou a se dedicar aos treinos de natação. Em 2008, 
competiu em alguns torneios e, em 2010, foi chamado 
para integrar a Seleção Brasileira de natação.

Principais conquistas: ouro nos 100m costas, prata nos 
50m borboleta e bronze nos 200m medley no Mundial 
do México, em 2017; prata no revezamento 4x50m livre e 
bronze nos 200m medley nos Jogos Paralímpicos do Rio 
2016; ouro nos 100m costas, prata nos 400m livre, prata 
nos 50m borboleta, bronze nos 50m e 100m livres nos 
Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015; prata nos 
100m costas e 200m medley no Mundial de Glasgow em 
2015; prata nos 100m livre e 200m medley no Mundial 
de Montreal em 2013; ouro nos 100m costas nos Jogos 
Parapan-Americanos de Guadalajara 2011.

TISBE DE SOUZA ANDRADE SILVA  

Nascimento: 14/01/1992, Bagé (RS)  
Peso: 47kg 
Altura: 1,50m 
Classe: S6

História: Tisbe tem artrogripose múltipla congênita, 
 que afeta as articulações e musculatura dos 
quatro membros. Conheceu a natação aos 10 anos 
por indicação da fisioterapeuta. Esta é a primeira 
convocação para a Seleção.
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THOMAZ ROCHA MATERA 

Nascimento: 20/05/1989, Rio de Janeiro (RJ) 
Peso: 80kg 
Altura: 1,71m  
Classe: S12

História: O atleta tem retinose pigmentar e era 
praticante da natação convencional. Com a visão sendo 
afetada cada vez mais, buscou a modalidade adaptada.

Principais conquistas: Ouro nos 100m livre e nos 
100m borboleta, bronze nos 50m e nos 400m livre 
e nos 100m costas no Mundial na Cidade do 
México, em 2017. 

 
VANILTON ANTÔNIO DO NASCIMENTO FILHO

Nascimento: 03/01/1993, Goiânia (GO)    
Peso: 65kg 
Altura: 1,78m  
Classe: S9

História: Vanilton tem uma má-formação na perna 
direita. O osso não se desenvolveu e a perna não 
acompanhou o crescimento do atleta. Quando criança, 
começou na natação por recomendação médica, para 
evitar problemas na coluna.

Principais conquistas: prata no revezamento 4x100 
livre 34 pontos nos Jogos do Rio 2016; ouro nos 100m 
livre, prata nos 50m e nos 400m livre, e bronze nos 
100m borboleta nos Jogos Parapan-Americanos de 
Toronto 2015.



154 NATAÇÃO

WENDELL BELARMINO PEREIRA 

Nascimento: 20/05/1998, Brasília (DF)   
Peso: 73kg 
Altura: 1,81m 
Classe: S11

História: Wendell nasceu com um glaucoma e, desde 
jovem, praticava natação em aulas para diversão. 
Com o tempo, passou a dedicar-se exclusivamente 
à modalidade.
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PARABADMINTON
 
O parabadminton é o badminton estruturado para pessoas com deficiências 
físicas e fará a sua estreia nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Atletas 
em cadeira de rodas e andantes utilizam uma raquete para golpear uma 
peteca na quadra dos adversários competindo em provas individuais, duplas 
(masculinas e femininas) e mistas em seis classes funcionais diferentes.

O primeiro Campeonato Mundial foi realizado em 1998, na Holanda. De lá 
para cá, foram realizadas 11 edições - a partir de 2001 ficou decidido que os 
eventos seriam realizados nos anos ímpares.

No Brasil, o parabadminton foi introduzido em 2006, pelo professor 
Létisson Samarone Pereira, no Distrito Federal. Também aconteceram no 
DF as primeiras competições oficiais da modalidade - estaduais (2008) e 
nacionais (2009). Desde 2011, o Brasil participa de todos os campeonatos 
internacionais da modalidade.

CLASSIFICAÇÃO

WH1 e WH2 - Classes funcionais de cadeiras de rodas.

SL3 e SL4 - Classes funcionais de pessoas com deficiência 
nos membros inferiores que andam.

SU5 - Classes funcional de pessoas com deficiência  
nos membros superiores.

SS6 - Classes funcionais de pessoas com baixa estatura.
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ABINAECIA MARIA DA SILVA 

Nascimento: 07/12/1993, Cabo de Santo Agostinho (PE) 
Peso: 58kg 
Altura: 1,56m 
Classe: SL3

História: Abinaecia teve poliomielite aos 2 anos e meio 
de idade. Depois de três anos, voltou a andar, mas teve 
atrofia e encurtamento da perna direita. Conheceu o 
parabadminton aos 13 anos, na aula de Educação Física, 
quando o seu professor a viu isolada e disse que levaria 
um esporte que ela pudesse praticar. Sua primeira 
convocação para a Seleção foi em 2017.

CINTHYA DA SILVA OLIVEIRA 

Nascimento: 02/03/2001, Toledo (PR)  
Peso: 65kg 
Altura: 1,63m 
Classe: SU5

História: Cinthya sofreu um acidente de ônibus, em 
2009, e amputou o braço esquerdo acima do cotovelo. 
Após o acidente, começou a praticar esporte como 
reabilitação. Fez natação até os 9 anos, quando um 
professor, que praticava e ensinava o parabadminton, 
indicou-lhe um projeto para pessoas com deficiência 
física, em uma universidade local.

Principais conquistas: Ouro no Pan-Americano da 
modalidade de 2018 no Peru; bronze no individual 
no Mundial de 2015 na Inglaterra.
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DANIELE TORRES SOUZA

Nascimento: 23/04/1993, Brasília (DF)  
Peso: 46kg 
Altura: 1,48m  
Classe: WH1

História: Daniele teve uma infecção hospitalar quando 
nasceu e, aos 11 anos, apareceram algumas manchas 
por seu corpo. A infecção atingiu a sua coluna e 
causou paraplegia. Em 2012, a brasiliense teve contato 
com o parabadminton no Centro Olímpico, em Brasília. 
Foi convocada para a Seleção Brasileira pela primeira 
vez em 2016. 

Principais conquistas: Prata no individual no 
Pan-Americano da modalidade de 2018 no Peru.

 
EDUARDO REGIS DE OLIVEIRA

Nascimento: 02/08/1979, Rio de Janeiro (RJ)   
Peso: 89kg 
Altura: 1,90m  
Classe: SU5

História: Eduardo sofreu um acidente na maternidade. 
A enfermeira já carregava dois recém-nascidos 
quando o pegou, mas não conseguiu sustentá-lo e, 
para impedir que o bebê caísse, segurou-o pelo braço, 
o que provocou a perda parcial dos movimentos 
do braço direito. Em 2008, foi apresentado ao 
parabadminton por um amigo que é educador físico 
que o viu jogar frescobol. Foi convocado pela 
primeira vez para a Seleção em 2013.

Principais conquistas: ouro no individual e na dupla 
masculina no Pan-Americano da modalidade de 2018 
no Peru.
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JÚLIO CESAR GODOY 

Nascimento: 17/02/1981, Campinas (SP) 
Peso: 71kg 
Altura: 1,93m 
Classe: WH2

História: Em 2002, Júlio sofreu um acidente 
automobilístico que o deixou paraplégico. Começou no 
handebol em cadeira de rodas, depois migrou para o 
tênis em cadeira de rodas e, logo em seguida, em 2016, 
conheceu o parabadminton e se apaixonou. Sua primeira 
convocação para a Seleção Brasileira foi em 2018.

Principais conquistas: Ouro no individual e na dupla 
masculina no Pan-Americano da modalidade de 2018 
no Peru.

LEONARDO ARTHUR ZUFFO

Nascimento: 03/09/1998, Toledo (PR)   
Peso: 66kg 
Altura: 1,88m 
Classe: SL3

História: O paranaense nasceu com má-formação nos 
membros inferiores. Conheceu o esporte em 2010, já 
gostava de natação e um professor o apresentou ao 
parabadminton. Sua primeira convocação para a 
Seleção foi em 2013.

Principais conquistas: Prata no Pan-Americano de 
Parabadminton de 2013, 2014 e 2018 nas simples.
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MARCELO ALVES CONCEIÇÃO

Nascimento: 29/07/1986, Brasília (DF)  
Peso: 55kg 
Altura: 1,75m  
Classe: WH1

História: Em 2007, Marcelo sofreu um acidente de 
ônibus que causou uma lesão medular e o deixou 
paraplégico. Iniciou no movimento paralímpico 
jogando basquete em cadeira rodas em um centro 
de referência, em Brasília. Nesse mesmo lugar que 
conheceu o parabadminton em 2012.

Principais conquistas: Tricampeão Pan-Americano 
na modalidade simples. 

 
MIKAELA DA COSTA ALMEIDA

Nascimento: 03/02/2003, Manaus (AM)   
Peso: 69kg 
Altura: 59cm  
Classe: SU5

História: Mikaela nasceu sem o braço direito. 
Conheceu o parabadminton aos 13 anos, em uma aula 
de Educação Física. É a caçula da equipe.

Principais conquistas: Bronze no Pan-Americano da 
modalidade de 2018, no Peru.
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RENAN AUGUSTO ROSSO

Nascimento: 17/11/1992, Palotina (PR) 
Peso: 68kg 
Altura: 1,83m 
Classe: SL3

História: Renan sofreu um acidente de moto em 2011 e 
teve a perna esquerda amputada acima do joelho. Em 
2015, começou a treinar o parabadminton, após uma 
professora lhe indicar o esporte.

Principais conquistas: Bronze no Pan-Americano da 
modalidade de 2018, no Peru.

RICARDO CAVALLI

Nascimento: 08/06/1985, Xaxim (SC)   
Peso: 67kg 
Altura: 1,75m 
Classe: SL3

História: Em 2005, Ricardo sofreu um acidente de moto, 
que causou a amputação do seu braço esquerdo abaixo 
do cotovelo. O catarinense conheceu o parabadminton 
por meio de uma professora da escola. 

Principais conquistas: Prata no individual e na dupla 
mista no Pan-Americano da modalidade de 2018, no 
Peru; ouro na dupla masculina no Pan-Americano da 
modalidade de 2016, na Colômbia.

PARABADMINTON
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RODOLFO RENATO CANO

Nascimento: 25/11/1986, Valinhos (SP) 
Peso: 90kg 
Altura: 1,89m  
Classe: WH1

História: Rodolfo sofreu um acidente de moto 
em 2006, que o deixou paraplégico. Conheceu o 
parabadminton seis anos depois, quando um amigo 
o apresentou à modalidade.

Principais conquistas: Ouro em duplas no Pan-
Americano da modalidade de 2016, na Colômbia; 
prata em simples no Pan-Americano da modalidade 
de 2014, em Cuba.

 

ROGÉRIO JÚNIOR XAVIER DE OLIVEIRA

Nascimento: 04/12/2000, Presidente Prudente (SP)   
Peso: 67kg 
Altura: 1,63m  
Classe: SL4

História: Rogério sofreu um acidente em uma escola, 
aos oito anos, quando caiu de um muro e fraturou o 
fêmur direito, o que causou um encurtamento de 8cm 
no membro. Conheceu o esporte em uma palestra 
na escola, em 2013. Sua primeira convocação para a 
Seleção foi em 2016.

Principais conquistas: Prata no individual do Pan-
Americano da modalidade de 2018, no Peru, e em 
2016, na Colômbia. 

PARABADMINTON
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RÔMULO JÚNIOR SOARES

Nascimento: 06/06/1968, Belo Horizonte (MG) 
Peso: 79kg 
Altura: 1,68m 
Classe: WH2

História: Em 1994, Rômulo teve uma lesão medular 
devido a um corpo estranho que se instalou em sua 
medula espinhal, o que resultou na paraparesia dos 
seus membros inferiores. Em 2006, ocorreu uma etapa 
internacional de um campeonato de tênis em cadeira 
de rodas, em Brasília, onde ele mora, e foi assim que 
Rômulo foi apresentado ao esporte adaptado. O 
atleta começou a treinar no tênis e, dois anos mais 
tarde, conheceu o parabadminton. Treinou as duas 
modalidades por alguns meses até optar somente para o 
parabadminton.

Principais conquistas: bicampeão no Pan-Americano 
da modalidade em 2016, na Colômbia, e 2014, em Cuba.

VITOR GONÇALVES TAVARES 

Nascimento: 07/03/1999, Curitiba (PR)  
Peso: 58kg 
Altura: 1,40m 
Classe: SS6

História: Vitor possui hipocondroplasia congênita, 
popularmente conhecida como nanismo. Em 2016, ele 
conheceu o parabadminton no colégio, por meio de um 
professor que dava aulas para crianças e atletas de alto 
rendimento e o convidou para praticara modalidade. 

Principais conquistas: ouro no individual e na dupla no 
Pan-Americanos da modalidade de 2018, em Lima. 

PARABADMINTON



Guia de imprensa |

PARATAEKWONDO 
 
O órgão que administra internacionalmente o parataekwondo é a 
Federação Mundial de Taekwondo (WTF) e no Brasil é a Confederação 
Brasileira de Taekwondo (CBTKD).

O primeiro Campeonato Mundial modalidade foi realizado em 2009, na 
cidade de Baku, no Azerbaijão. Atualmente a competição é realizada a 
cada dois anos e após 2020 se tornará anual. Em 2015 o parataekwondo foi 
anunciado como parte do programa paralímpico e fará sua estreia em Tóquio 
2020.

CLASSIFICAÇÃO
As classes esportivas do parataekwondo são definidas pela letra P (poonse, 
forma) e K (kiorugui, luta). A modalidade de Poonse é disputada por atletas 
com deficiência visual – P10, deficiência intelectual – P20, deficiência física – 
P30 e baixa estatura – P70. A modalidade kiorugui é para deficientes físicos 
– K 40. A classe que faz parte do programa paralímpico são as classes K43 
e K44, na qual os atletas da classe K43 podem competir na classe K44.
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ALEXANDRE DANIEL DOS SANTOS

Nascimento: 05/03/1975, Jacareí (SP) 
Peso: 85kg 
Altura: 1,75m 
Classe: K44 
Categoria: Acima de 75kg

História: Devido à falta de oxigenação na hora do 
parto, Alexandre tem paralisia cerebral, que afeta 
os membros do lado direito. Praticava taekwondo 
convencional há 26 anos e em junho de 2018 migrou 
para o parataekwondo por meio de um convite do 
técnico da Seleção. 

BRUNO RODRIGUES DA MOTA 

Nascimento: 04/11/1994, Monte Santo (BA) 
Peso: 67kg 
Altura: 1,70m 
Classe: K44 
Categoria: Até 75kg

História: Bruno nasceu com má-formação no braço 
esquerdo. Em 2017, enquanto realizava exames de 
rotina, conheceu a fisioterapeuta da Seleção Brasileira, 
que o convidou para experimentar o parataekwondo.
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CRISTHIANE NEVES DO NASCIMENTO

Nascimento: 12/08/1985, Natal (RN) 
Peso: 56kg 
Altura: 1,58m 
Classe: K44 
Categoria: Até 58kg

História: Em 2014, Cristhiane amputou o braço 
esquerdo, abaixo do cotovelo, após sofrer um 
acidente de moto. No mesmo ano, um professor de 
parataekwondo, que a viu nas redes socias, fez o 
convite para que ela conhecesse o esporte adaptado. 
A potiguar já praticava muay thai e jiu-jitsu antes 
da amputação.

Principais conquistas: Bronze no Campeonato 
Mundial de Parataekwondo 2019, na Turquia.

DÉBORA BEZERRA DE MENEZES

Nascimento: 18/05/1990, São Paulo (SP) 
Peso: 75kg 
Altura: 1,60m 
Classe: K44 
Categoria: Acima de 58kg

História: Débora nasceu com má-formação abaixo do 
cotovelo direito. A paulista é bacharel em Educação 
Física e conheceu os esportes paralímpicos no fim da 
graduação. A atleta competiu no lançamento de dardo 
até 2013, quando começou a praticar o parataekwondo 
por hobby. Em 2015, recebeu o convite para dedicar-se 
ao alto rendimento.

Principais conquistas: Ouro no Campeonato Mundial 
de Parataekwondo 2019, na Turquia.
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FABRICIO MARQUES DE SOUZA

Nascimento: 11/07/2001, Rio de Janeiro (RJ) 
Peso: 59kg 
Altura: 1,61m 
Classe: K44 
Categoria: Até 61kg

História: Fabrício tem má-formação congênita no 
braço esquerdo, abaixo do cotovelo. Começou a 
praticar o parataekwondo em 2013. 

LEYLIANNE SAMARA RAMOS DOS SANTOS

Nascimento: 23/09/1996, Macapá (AP) 
Peso: 59kg 
Altura: 1,57m 
Classe: K44 
Categoria: Acima de 58kg

História: Leylianne tem má-formação congênita no 
braço esquerdo, abaixo do cotovelo. Ela é faixa preta 
em karatê. Em 2018, recebeu convite para experimentar 
o parataekwondo. Começou na modalidade apenas 
no início de 2019. Foi convocada pela primeira para a 
Seleção em abril deste ano. 

Principais conquistas: Bronze no Pan-Americano da 
modalidade nos Estados Unidos 2019.
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NATHAN CESAR SODARIO TORQUATO

Nascimento: 09/01/2001, Praia Grande (SP) 
Peso: 61kg 
Altura: 1,70m 
Classe: K44 
Categoria: Até 61kg

História: Nathan nasceu com uma má-formação no 
braço esquerdo. Aos três anos, quando voltava da 
escola de bicicleta, acompanhado pela mãe, ele viu 
uma academia. Insistiu para a mãe o matriculá-lo até 
ela atender seu pedido. O atleta treina no mesmo 
local até hoje.
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RÚGBI EM CADEIRA 
DE RODAS 
 
Os jogos ocorrem em quadras de 15m de largura por 28m de comprimento e 
têm 4 períodos de 8 minutos. O objetivo é passar da linha do gol com as duas 
rodas da cadeira e a bola nas mãos. Assim como no rúgbi convencional, a 
modalidade para cadeirantes tem muito contato físico. São quatro atletas em 
cada equipe, que contam ainda com oito reservas cada.

O curioso do rúgbi em cadeira de rodas é que ele não é dividido por gênero. 
Homens e mulheres jogam juntos em uma categoria mista. Estão aptos a 
disputar a modalidade atletas que sejam comprovadamente tetraplégicos, 
que são divididos em classes de acordo com a habilidade funcional. No 
Brasil, a modalidade é administrada pela Associação Brasileira de Rúgbi em 
Cadeira de Rodas (ABRC). 

CLASSIFICAÇÃO
Jogadores são divididos em sete diferentes classes: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 
e 3.5. Quanto menor o número, mais limitado é o atleta. Para manter as 
equipes equiparadas, a soma das classes dos atletas em quadra não pode 
ultrapassar o total de 8.

Guia de imprensa | 169



170 RÚGBI EM CADEIRA DE RODAS

ALEXANDRE KEIJI TANIGUCHI 

Nascimento: 21/11/1985, Mogi das Cruzes (SP) 
Peso: 64kg  
Altura: 1,60m  
Classe: 2.5

História: Em 2006, Alexandre ficou tetraplégico após 
mergulhar em uma piscina e bater com a cabeça. 
Praticava handebol para cadeirantes e em 2008 migrou 
para o rúgbi após um clube começar a treinar no mesmo 
local que ele. No mesmo ano, ele foi convocado para a 
Seleção. Participou dos Jogos Paralímpicos Rio 2016.

Principais conquistas: bronze no Pan-Americano da 
modalidade em 2011 na Colômbia e 2013 na Inglaterra. 

ALEXANDRE VITOR GIURIATO 

Nascimento: 21/01/1982, Campinas (SP) 
Peso: 70kg 
Altura: 1,70m 
Classe: 3.0

História: Alexandre sofreu um acidente automobilístico, 
em 2003, que o deixou com deficiência nos membros 
inferiores e no braço esquerdo. Conheceu a modalidade 
por meio de um amigo, em 2008. Dois anos depois foi 
convocado pela primeira vez para a Seleção. Participou 
dos Jogos Paralímpicos Rio 2016.

Principais conquistas: Bronze no Pan-Americano da 
modalidade em 2013 na Inglaterra e 2017 no Paraguai.
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DAVI RODRIGUES COIMBRA DE ABREU

Nascimento: 17/04/1989, Januária (MG) 
Peso: 84kg 
Altura: 1,88m 
Classe: 2.0

História: Ficou tetraplégico após mergulhar em 
uma piscina, em 2010. Conheceu o rúgbi no hospital 
Sarah Kubitschek, em dezembro do mesmo ano. Sua 
primeira convocação para a Seleção foi em 2013. Davi 
participou dos Jogos Paralímpicos Rio 2016.

Principais conquistas: Bronze no Pan-Americano da 
modalidade na Inglaterra em 2013.

DANIEL DA SILVA GONÇALVES 

Nascimento: 13/07/1985, Rio de Janeiro (RJ)  
Peso: 85kg 
Altura: 1,80m 
Classe: 2.5

História: Daniel foi diagnosticado com a síndrome de 
Guillain Barré, um distúrbio autoimune que afeta os 
movimentos dos quatro membros, em 2010. Conheceu 
o rúgbi pelo documentário “Murderball”. Teve o 
primeiro contato na prática por meio de um convite 
de um atleta, em 2014.  Foi convocado para a Seleção 
pela primeira vez em 2016.

Principais conquistas: Bronze nos Jogos Parapan-
Americanos de 2017 no Paraguai.
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GABRIEL FEITOSA DE LIMA 

Nascimento: 06/12/1999, São Paulo (SP) 
Peso: 65kg  
Altura: 1,70m  
Classe: 3.5

História: Gabriel nasceu com má-formação nos 
quatro membros. Ele era jogador de vôlei sentado e 
um técnico de rúgbi viu uma reportagem sobre e o 
convidou para conhecer a modalidade, no fim de 2017. 
O paulista chegou à Seleção em setembro de 2018. 

GILSON DIAS WIRZMA JÚNIOR 

Nascimento: 07/06/1987, São Gonçalo (RJ)  
Peso: 63kg 
Altura: 1,87m 
Classe: 0.5

História: Gilson bateu a cabeça em um banco de 
areia após tentar furar uma onda grande no carnaval 
de 2007. Conheceu o rúgbi em uma reunião no 
centro de reabilitação que frequentava, por meio do 
documentário “Murdeball”. Sua primeira convocação 
para a Seleção foi em 2011. Participou dos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016.

Principais conquistas: Três bronzes no Pan-Americano 
da modalidade (no Paraguai em 2017, na Inglaterra em 
2013 e em Bogotá em 2011).
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GUILHERME FIGUEIREDO CAMARGO

Nascimento: 02/02/1990, Rio de Janeiro (RJ) 
Peso: 63kg 
Altura: 1,68m 
Classe: 1.5

História: Um acidente automobilístico em 2007 deixou 
Guilher tetraplégico. Durante a reabilitação, conheceu 
o rúgbi em cadeira de rodas. A primeira convocação 
para a Seleção foi em 2010. Participou dos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016.

Principais conquistas: Bronze no Pan-Americano 
da modalidade Paraguai 2017, Inglaterra 2013 e 
Colômbia 2011. 

JOSÉ HIGINO OLIVEIRA SOUZA 

Nascimento: 25/11/1984, Brasília (DF)  
Peso: 74kg 
Altura: 1,78m 
Classe: 2.0

História: Em 2002, ficou tetraplégico após mergulhar 
no mar e bater com a cabeça. Conheceu o rúgbi 
durante a reabilitação, em 2010. No mesmo ano, foi 
convocado para a Seleção. Participou dos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016.

Principais conquistas: Bronze no Pan-Americano 
da modalidade em 2017 no Paraguai e em 2013 
na Inglaterra.
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JOSÉ RAUL SCHOELLER GUENTHER 

Nascimento: 18/03/1991, Florianópolis (SC) 
Peso: 74kg  
Altura: 1,84m  
Classe: 1.0

História: Lesionou a medula em um acidente de carro, 
em 2007, e ficou tetraplégico. Durante a reabilitação, 
José assistiu a um documentário sobre o rúgbi em 
cadeira de rodas. Participou dos Jogos Paralímpicos 
Rio 2016.

Principais conquistas: Bronze no Pan-Americano da 
modalidade em 2011 na Colômbia e em 2017 no Paraguai.

 

JÚLIO CEZAR BRAZ DA ROCHA 

Nascimento: 29/04/1991, Mesquita (RJ)  
Peso: 54kg 
Altura: 1,13m 
Classe: 3.5

História: O atleta nasceu com má-formação nos 
membros inferiores e membro superior direito. 
Conheceu o rúgbi em um campeonato de handebol e 
começou a praticar a modalidade em 2015, no Rio de 
Janeiro. Está na Seleção desde 2015. Participou dos 
Jogos Paralímpicos Rio 2016.

Principais conquistas: Bronze no Pan-Americano da 
modalidade de 2017 no Paraguai. 
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LUCAS FRANÇA COUTO JUNQUEIRA

Nascimento: 09/12/1987, São Paulo (SP) 
Peso: 80kg 
Altura: 1,93m 
Classe: 0.5

História: Em 2009, Lucas foi mergulhar no mar e 
bateu a cabeça em um banco de areia. O acidente o 
deixou tetraplégico. Conheceu a modalidade em um 
centro de reabilitação e começou a praticá-la 8 meses 
após a lesão. Foi convocado para a Seleção em 2013 e 
participou dos Jogos Paralímpicos do Rio 2016.

Principais conquistas: Bronze no Pan-Americano da 
modalidade em 2013 na Inglaterra.

RAFAEL HOFFMANN  

Nascimento: 29/03/1984, Ituporanga (SC)  
Peso: 59kg 
Altura: 1,77m 
Classe: 2.0

História: Em dezembro de 2007, Rafael ficou 
tetraplégico após mergulhar na praia e bater com a 
cabeça. No ano seguinte, conheceu a modalidade por 
meio de um convite de um acadêmico de Educação 
Física que estagiava em um projeto de extensão 
paradesportivo de uma universidade privada em 
Florianópolis. Em 2009, foi convocado pela primeira 
vez para a Seleção. Participou dos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016.

Principais conquistas: Bronze no Pan-Americano 
da modalidade no Paraguai 2017, Inglaterra 2013 
e Bogotá 2011.
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TÊNIS DE MESA 
 
No tênis de mesa participam atletas do sexo masculino e feminino com 
paralisia cerebral, amputados e cadeirantes. As competições são divididas 
entre mesatenistas andantes e cadeirantes, com jogos individuais, em duplas 
ou por equipes. As partidas consistem em uma melhor de cinco sets, sendo 
que cada um deles é disputado até que um dos jogadores atinja 11 pontos. 
Em caso de empate em 10 a 10, vence quem primeiro abrir dois pontos 
de vantagem. Em relação ao tênis de mesa convencional, existem apenas 
algumas diferenças nas regras, como na hora do saque para a categoria 
cadeirante. No Brasil, a modalidade é administrada pela Confederação 
Brasileira de Tênis de Mesa (CBTM). 

CLASSIFICAÇÃO
Os atletas são divididos em onze classes distintas. Mais uma vez, 
segue a lógica de que quanto maior o número da classe, menor é o 
comprometimento físico-motor do atleta. A classificação é realizada a partir 
da mensuração do alcance de movimentos de cada atleta, sua força muscular, 
restrições locomotoras, equilíbrio na cadeira de rodas e a habilidade de 
segurar a raquete. Classes 1 a 5 – atletas cadeirantes Classes 6 a 10 – atletas 
andantes Classe 11 – atletas andantes com deficiência intelectual.
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ALEXANDRE MACIEIRA ANK 

Nascimento: 14/12/1979, Bicas (MG)  
Peso: 68kg 
Altura: 1,70m 
Classe: 4

História: Alexandre tem os movimentos dos membros 
inferiores comprometidos devido a um acidente 
automobilístico, em dezembro de 1996. Em 2003 
se inscreveu em um evento de natação mas não se 
classificou. Ele resolveu passear pelo local do evento 
e chegou a um ginásio de tênis de mesa. O técnico 
da Seleção, na época, o abordou e o convidou para 
experimentar a modalidade e ao mesmo tempo 
completar uma chave que estava desfalcada. 
Alexandre aceitou e foi campeão iniciante e bronze no 
profissional. Desde então nunca parou de jogar.

Principais conquistas: Ouro nos Jogos Parapan-
Americanos Toronto 2015; ouro nos Jogos Parapan-
Americanos Rio 2007.

ALINE MENESES FERREIRA 

Nascimento: 05/12/1990, São Paulo (SP)  
Peso: 60kg 
Altura: 1,59m 
Classe: 7

História: Quando tinha 8 anos, Aline foi brincar no mar, 
perdeu os movimentos e foi levada ao hospital. Entrou 
em coma, e foi diagnosticada com um AVC Isquêmico. 
Conheceu o tênis de mesa durante a reabilitação na 
AACD. Inicialmente começou na natação e 
migrou para o tênis. 

Principais conquistas: Bronze nos Jogos Parapan-
Americanos de Jovens em Buenos Aires em 2013. 
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ALOÍSIO ALVES DE LIMA JÚNIOR

Nascimento: 13/09/1973, Brasília (DF) 
Peso: 78kg 
Altura: 1,84m  
Classe: 1

História: Aloisio ficou tetraplégico em 2003 depois de 
sofrer um acidente enquanto fazia rapel. Sempre foi 
ligado ao esporte, mas como hobby. Começou no tênis 
de mesa em 2004, durante a reabilitação. Gostou do 
esporte, se adaptou rápido e passou a treinar 
para competir.

Principais conquistas: bronze por equipe nos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016; ouro nos Jogos Parapan-
Americanos de Toronto 2015; bronze por equipes 
no Mundial da China 2014.

CARLA MAIA LIMP DE AZEVEDO 

Nascimento: 24/01/1981, Brasília (DF)  
Peso: 61kg 
Altura: 1,63m  
Classe: 2

História: Carla teve um sangramento espontâneo na 
medula, aos 17 anos, que atingiu a cervical. Conheceu 
o tênis de mesa quando finalizava a graduação de 
Publicidade e Propaganda. Entrevistou o Iranildo 
Spíndola e o técnico de Iranildo para seu TCC e ele a 
convidou para jogar no Pan-Americano da modalidade 
em Brasília. Ficou em segundo lugar e não parou 
mais de jogar. 

Principais conquistas: Bronze no individual no Pan-
Americano da modalidade 2013 na Costa Rica; bronze 
no individual e prata em equipes no Pan-Americano 
da modalidade em 2009; prata por equipes nos Jogos 
Parapan-Americanos do Rio 2007.
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CÁTIA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA 

Nascimento: 12/06/1991, Cerqueira César (SP) 
Peso: 56kg 
Altura: 1,73m 
Classe: 2

História: Em outubro de 2007, aos 16 anos, Cátia sofreu 
acidente automobilístico e ficou tetraplégica. O carro 
em que estava se chocou contra a traseira de um outro 
veículo. Cátia dormia no banco traseiro sem cinto de 
segurança e, com o impacto, sofreu uma lesão medular 
cervical que a tirou os movimentos das pernas. A 
atleta era jogadora de futebol e, após se recuperar do 
acidente, conheceu o tênis de mesa por convite de uma 
amiga. Desde então, passou a treinar a modalidade.

Principais conquistas: Prata no Mundial de Tênis de 
Mesa na Eslovênia 2018; ouro no individual e prata por 
equipes nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015.

CLAUDIO MASSAD DE MOURA

Nascimento: 27/02/1985, Bauru (SP)  
Peso: 147kg 
Altura: 1,87m 
Classe: 10

História: Após adquirir a doença de Blount com 10 
anos de idade, em 1995, Claudio teve a deformação 
progressiva de suas pernas. Após uma visita a casa de 
amigos, conheceu o paradesporto e começou a treinar.

Principais conquistas: Ouro no Individual e por Equipes 
nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens 2017 em São 
Paulo; ouro por equipes e prata no individual nos Jogos 
Parapan-Americanos de Toronto em 2015.
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CONRADO CONTESSI

Nascimento: 30/03/1985, Criciúma (SC)  
Peso: 60kg 
Altura: 1,80m  
Classe: 1

História: Conrado sofreu um acidente de carro em 
2007, durante uma viagem de fim de ano com a família. 
Como estava chovendo muito, o carro aquaplanou 
e caiu em um barranco, o que causou uma lesão na 
cervical e o deixou tetraplégico. Conheceu o tênis de 
mesa como forma de reabilitação no hospital Sarah, 
e posteriormente começou a treinar na equipe da 
cidade natal. 

Principais conquistas: Ouro no Chile Open em 2015 
e bronze no Pan-Americano da modalidade 2017 
na Costa Rica.

DANIELLE RAUEN

Nascimento: 18/12/1997, Blumenau (SC)  
Peso: 72kg 
Altura: 1,75m  
Classe: 9

História: Danielle descobriu, aos 4 anos de idade, que 
sofria com artrite reumatoide juvenil – doença que 
causa atrofia nos músculos e degenera articulações – e 
passou a controlar com medicação. Começou a jogar 
tênis de mesa aos 9 anos, na escola. Porém, jogava 
contra atletas sem deficiência. Quando passou pela 
primeira classificação funcional, na adolescência, 
chamou atenção de treinadores e, em 2013, foi 
convocada para a Seleção Brasileira.

Principais conquistas: bronze por equipes na classe 
6-10 nos Jogos Paralímpicos Rio 2016; sexta colocada 
no ranking mundial 2019; ouro nos Jogos Parapan-
Americanos de Toronto 2015.
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DAVID ANDRADE DE FREITAS 

Nascimento: 20/03/1978, Fortaleza (CE) 
Peso: 93kg 
Altura: 1,85m 
Classe: 3

História: Após uma cirurgia, em 2004, para extrair um 
tumor medular que afetou seus membros inferiores, 
David teve que se adaptar à cadeira de rodas. Conheceu 
o esporte em uma competição no Ceará. 

Principais conquistas: Ouro no individual e por equipes 
nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015; prata 
no individual e ouro por equipes nos Jogos Parapan-
Americanos de Guadalajara 2011.

DIEGO MOREIRA

Nascimento: 16/10/1986, em São Carlos (SP)  
Peso: 85kg 
Altura: 1,80m 
Classe: 10

História: Diego nasceu com o pé direito torto e virado 
para trás. Ainda bebê, fez cirurgia para corrigir a posição. 
Porém, como não tem movimentação no tornozelo, teve 
a panturrilha direita atrofiada. Diego começou a praticar 
o tênis de mesa com 10 anos de idade. Jogou até os 
18 e se afastou por dez anos. Bancário, sentiu falta do 
esporte e voltou a praticar em 2013.

Principais conquistas: Bronze nos Jogos Parapan-
Americanos de Toronto 2015.
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ECILDO LOPES DE OLIVEIRA

Nascimento: 18/08/1963, Natal (RN)   
Peso: 63kg 
Altura: 1,18m  
Classe: 4

História: Ecildo foi vítima de um acidente de 
automóvel em agosto de 1998, na Venezuela, onde 
trabalhava com prospecção mineral. Conheceu o 
esporte como reabilitação e se apaixonou. 

Principais conquistas: Ouro nos Jogos Parapan-
Americanos Rio 2007.

EZIQUIEL BABES

Nascimento: 16/08/1971, Guarapuava (PR)  
Peso: 82kg 
Altura: 1,80m  
Classe: 4

História: Após um acidente automobilístico, Eziquiel 
teve seus membros inferiores comprometidos. 
Conheceu o tênis de mesa paralímpico pela televisão.

Principais conquistas: Ouro no individual e prata 
por equipes nos Jogos Parapan-Americanos de 
Guadalajara 2011; prata no individual e ouro por 
equipes nos Jogos Parapan-Americanos de 
Toronto 2015.
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FRANCISCO WELLINGTON DE MELO 

Nascimento: 10/05/1981, Fortaleza (CE) 
Peso: 109kg 
Altura: 1,93m 
Classe: 8

História: Francisco tem paralisia cerebral, que afeta seus 
membros inferiores. Começou a competir em 2001.

Principais conquistas: Ouro por equipes e bronze 
em individual nos Jogos Parapan-Americanos de 
Guadalajara 2011; bronze por equipes nos Jogos 
Parapan-Americanos do Rio 2007. 

 

GOUTIER DOS SANTOS RODRIGUES

Nascimento: 11/08/1978, Manaus (AM)   
Peso: 59kg 
Altura: 1,68m 
Classe: 6

História: Goutier teve uma inflamação no nervo ciático 
que afetou seus membros inferiores. Conheceu o tênis 
de mesa por meio da Associação dos Deficientes Físicos 
do amazonas (ADEFA).

Principais conquistas: Prata no Circuito Mundial 
da Argentina.
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GUILHERME MARCIÃO DA COSTA

Nascimento: 30/12/1991, Manaus (AM)   
Peso: 70kg 
Altura: 1,87m  
Classe: 2

História: Guilherme foi atropelado por um carro 
em alta velocidade enquanto estava em uma faixa 
de pedestres, em 2006. Teve traumatismo craniano 
e, posteriormente, ficou tetraplégico. Conheceu o 
esporte no hospital em que estava, na reabilitação. Foi 
convocado pela primeira vez em 2009. 

Principais conquistas: Bronze por equipe nos 
Jogos Paralímpicos Rio 2016; bronze no individual 
e ouro por equipes nos Jogos Parapan-Americanos 
de Toronto 2015.

GUILHERME RIGGIO IFANGER 

Nascimento: 23/12/1981, Indaiatuba (SP)   
Peso: 81kg 
Altura: 1,69m  
Classe: 9

História: Guilherme levou um tiro em um assalto 
dentro de sua casa. Conheceu o esporte paralímpico 
pois seu pai, que jogava no Exército, e se interessou 
pelo tênis de mesa. 

Principais conquistas: Ouro por equipes e bronze no 
individual nos Jogos Parapan-Americanos da Costa 
Rica 2013; ouro por equipes e bronze no individual nos 
Jogos Parapan-Americanos de Guadalajara 2011.
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IRANILDO CONCEIÇÃO ESPÍNDOLA 

Nascimento: 24/01/1969, Silvânia (GO) 
Peso: 66kg 
Altura: 1,70m 
Classe: 2

História: Iranildo chegou a ser jogador de futebol 
profissional. Um dia, na praia, em março de 1995, ele 
resolveu dar um mergulho e bateu com a cabeça em um 
banco de areia. O acidente o deixou tetraplégico. Por 
recomendação de seu fisioterapeuta e influenciado pela 
família, o goiano conheceu o tênis de mesa e nunca mais 
largou. Em 1998 já estava competindo. 

Principais conquistas: bronze por equipe nos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016; ouro no individual e por equipes 
nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015; ouro no 
individual e por equipes nos Jogos Parapan-Americanos 
de Guadalajara 2011; ouro no individual e por equipes 
nos Jogos Parapan-Americanos do Rio 2007.

 

JENNYFER MARQUES PARINOS

Nascimento: 22/02/1996, Santos (SP)   
Peso: 68kg 
Altura: 1,53m 
Classe: 9

História: Jennyfer descobriu, com 1 ano de idade, uma 
doença conhecida como raquitismo hipofosfatêmico. 
Como os ossos de Jennyfer foram enfraquecidos pela 
doença, as pernas dela arquearam. A atleta chegou ao 
tênis de mesa em 2009, por indicação de uma vizinha 
que praticava a modalidade paralímpica.

Principais conquistas: Bronze por equipes na classe 
6-10 nos Jogos Paralímpicos Rio 2016; prata nos Jogos 
Parapan-Americanos de Toronto 2015; bronze por 
equipes no Mundial da China 2014.
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JOYCE FERNANDA DE OLIVEIRA 

Nascimento: 24/06/1990, Jundiaí (SP)   
Peso: 41kg 
Altura: 1,61m  
Classe: 4

História: Um ponto de ônibus caiu em cima de Joyce 
em 2002, quando tinha 12 anos, e a deixou paraplégica. 
Conheceu o paradesporto em São Paulo, durante 
uma visita a AACD. Foi convocada pela primeira 
vez em 2007.

Principais conquistas: Ouro individual nos Jogos 
Parapan-Americanos de Guadalajara 2011; bronze por 
equipes nos Jogos Parapan-Americanos Rio 2007.

LETHÍCIA RODRIGUES LACERDA

Nascimento: 12/09/2002, Goiânia (GO)   
Peso: 64kg  
Altura: 1,73m  
Classe: 8

História: Lethícia tem limitações nos movimentos das 
pernas. Sua mãe e pai jogavam tênis de mesa e seu 
padrasto é treinador. Ela começou a treinar aos 7 anos.

Principais conquistas: Ouro nos Jogos Parapan-
Americanos de Jovens 2017 em São Paulo.
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LUCAS DOS SANTOS CARVALHO 

Nascimento: 30/12/1999, Recife (PE) 
Peso: 63kg 
Altura: 1,71m 
Classe: 9

História: Lucas sofreu um neuroblastoma ainda em 
seus primeiros meses de vida, o que limitou seus 
movimentos de membros inferiores. Na escola, 
conheceu o paradesporto por seu treinador.

Principais conquistas: Ouro por equipes e prata no 
individual nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens 
2017 em São Paulo; bronze no Aberto da Espanha 
Individual e por Equipes, bronze no Abertos da Itália 
por Equipes, prata no Aberto da Argentina e da Costa 
Rica Individual e por Equipes.

 

 

LUIZ FILIPE GUARNIERI MANARA

Nascimento: 19/11/1991, Mogi Mirim (SP) 
Peso: 65kg 
Altura: 1,80m 
Classe: 8

História: Por conta da falta de oxigenação no cérebro 
e complicações no parto, Luiz tem paralisia cerebral. 
Conheceu o tênis de mesa em Brasília, como forma de 
fisioterapia. Quando voltou a morar em sua cidade natal, 
passou a praticá-lo visando competições. Disputou os 
Jogos Paralímpicos Rio 2016.

Principais conquistas: Ouro no individual e por equipes 
nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015. 
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MARLIANE AMARAL SANTOS

Nascimento: 14/09/1991, Medina (MG)    
Peso: 39kg  
Altura: 1,55m  
Classe: 3

História: Aos 15 anos, Marliane teve contato com 
água doce com vermes, e teve esquistossomose, 
que se alojou na coluna, causando a tetraplegia. Ela 
conheceu o esporte em São Paulo, por meio de uma 
gestora de esporte, ao visitar o irmão. Foi convocada 
pela primeira vez em 2019 para os Jogos Parapan-
Americanos de Lima.

 
MILLENA FRANÇA DOS SANTOS 

Nascimento: 09/04/1996, Goiânia (GO)  
Peso: 49kg 
Altura: 1,55m 
Classe: 7

História: Millena tem má-formação congênita no fêmur 
que gerou um encurtamento da perna esquerda .

Principais conquistas: 13° colocada no ranking 
mundial, 1° colocada no ranking nacional.
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PAULO SÉRGIO SALMIN FILHO 

Nascimento: 12/11/1993, Barra Bonita (SP)  
Peso: 75kg 
Altura: 1,71m 
Classe: 7

História: Paulo nasceu sem o fêmur da perna direita 
e foi submetido a cirurgias durante a sua infância para 
adaptar-se à prótese. Convidado pelos amigos do 
colégio, começou a praticar o tênis de mesa por hobby. 
Anos mais tarde, se tornou atleta profissional. 

Principais conquistas: Ouro no individual e por equipes 
nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 2015; ouro 
por equipes e prata em individual nos Jogos Parapan-
Americanos de Guadalajara 2011.

 

RAIZA FRANCISCA FARIAS PEREIRA DA SILVA

Nascimento: 17/04/1997, São Bernardo do Campo (SP)     
Peso: 42kg 
Altura: 1,50m  
Classe: 5

História: Nasceu com mielominigocele, uma má 
formação na coluna. Em 2012, durante a reabilitação, 
conheceu um professor de educação física que a 
apresentou o tênis de mesa. 

Principais conquistas: bronze no individual e ouro por 
equipe nos Jogos Parapan-Americanos de Jovens em 
2013 na Argentina.
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RAMON COLOMBO DA SILVA  

Nascimento: 28/12/1992, Criciúma (SC)     
Peso: 75kg 
Altura: 1,83m  
Classe: 9

História: Ramon teve falta de oxigenação durante o 
parto, causando a perda da força no lado direito e o 
encurtamento do membro inferior direito, além da 
perda da flexibilidade. A falta de oxigenação também 
afetou o lado direito da sua boca e causou um proble-
ma de audição no lado direito. Conheceu 
o tênis de mesa em um projeto social da escola 
em que estudava. 

THAIS FRAGA SEVERO

Nascimento: 31/05/1993, Goiânia (GO)      
Peso: 59kg  
Altura: 1,70m  
Classe: 3

História: Após um acidente automobilístico, Thais 
perdeu movimento das pernas, por conta de uma 
fratura na coluna. Conheceu o esporte na ADFEGO, a 
Associação dos Deficientes Físico do Estado de Goiás. 

Principais conquistas: ouro no individual nos Jogos 
Parapan-Americanos de Jovens 2013 em Buenos Aires; 
prata no Individual nos Jogos Parapan-Americanos de 
Toronto 2015.

 



192

WELDER CAMARGO KNAF 

Nascimento: 06/04/1981, Guarapuava (PR)  
Peso: 70kg 
Altura: 1,70m 
Classe: 3

História: Após um acidente de carro que afetou o 
movimento das pernas, Welder começou a praticar o 
tênis de mesa com seu pai na mesa da cozinha. 

Principais conquistas: 4º lugar por equipes nos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016; prata no individual e ouro por 
equipes nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 
2015; ouro por equipes e bronze individual nos Jogos 
Parapan-Americanos de Guadalajara 2011; ouro 
por equipes e prata individual nos Jogos Parapan-
Americanos do Rio 2007.

TÊNIS DE MESA
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TÊNIS EM CADEIRA 
DE RODAS 
 
As semelhanças com o esporte convencional são muitas, mas existe a 
chamada regra dos dois quiques, que determina que o atleta cadeirante 
precisa mandar a bola para o outro lado antes que ela toque no chão pela 
terceira vez. As cadeiras utilizadas também são esportivas, com rodas 
adaptadas para um melhor equilíbrio e mobilidade. Não há diferença em 
relação às raquetes e às bolas. No Brasil, a modalidade é administrada pela 
Confederação Brasileira de Tênis (CBTenis).  

CLASSIFICAÇÃO
O único requisito para que uma pessoa possa competir em cadeira de rodas 
é ter sido medicamente diagnosticada com uma deficiência relacionada a 
locomoção, ou seja, deve ter total ou substancial perda funcional de uma ou 
mais partes extremas do corpo. Se como resultado dessa limitação funcional 
a pessoa for incapaz de participar de competições de tênis convencionais 
(para pessoas sem deficiência física), deslocando-se na quadra com 
velocidade adequada, estará credenciada para participar dos torneios 
de tênis para cadeirantes.
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DANIEL ALVES RODRIGUES

Nascimento: 10/11/1986, Belo Horizonte (MG)  
Peso: 70kg 
Altura: 1,75m 
Classe: Open

História: Daniel nasceu com má-formação na perna 
direita (20 centímetros menor do que a esquerda). 
Em 2015, decidiu amputar a perna e usar prótese. 
Apaixonado por esportes, aceitou o convite para 
participar de uma aula experimental na ONG  
“Tênis para Todos”. Gostou da modalidade 
e se dedicou a ela. 

Principais conquistas: Prata por equipes no Mundial 
do Japão em 2016, prata nas duplas e bronze no 
individual nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 
2015, bronze no Mundial da Inglaterra em 2009. 

GUSTAVO CARNEIRO SILVA 

Nascimento: 02/12/1972, Uberlândia (SP)  
Peso: 68Kg 
Altura: 1,75m 
Classe: Open

História: Gustavo já jogava o tênis desde criança e 
sempre gostou do esporte. Após a descoberta de um 
lipossarcoma em 2013, teve que amputar a pena acima 
do joelho, já que a doença não permitia a preservação 
dos nervos. No começo de 2018, quando descobriu 
que o tênis era jogado em cadeira de rodas e não com 
próteses, decidiu voltar a praticar o esporte. 

Principais conquistas: Campeão do Campeonato 
Internacional, em Belo Horizonte, em 2018.
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MEIRYCOLL JULIA DUVAL DA SILVA 

Nascimento: 13/10/1994, Belo Horizonte (MG)  
Peso: 57kg 
Altura: 1,70m 
Classe: Open

História: Meirycoll tem má-formação congênita na 
perna esquerda, que possuía encurtamento de 15 
cm. Conheceu o esporte por meio de uma atleta do 
basquete, com quem já jogava. Entrou da modalidade 
aos nove anos de idade com futebol e trilha, depois 
praticou o basquete até os 16, 
e aos 17 entrou para o tênis. 

Principais conquistas: Ouro na simples e duplas no 
Campeonato Internacional, em Belo Horizonte, em 
2018. Tricampeã na dupla da Semana Guga Kuerten, 
participou do Mundial do Japão em 2016, do Mundial 
da Itália em 2017 e da Holanda em 2018.  

REJANE CÂNDIDA DA SILVA

Nascimento: 21/10/1976, Crixás (GO) 
Peso: 41kg 
Altura: 1,40m 
Classe: Women

História: Rejane teve poliomielite aos dois meses de 
vida e ficou com as pernas atrofiadas. Começou a jogar 
tênis em 2004, sua primeira modalidade adaptada.

Principais Conqui Stas: ouro nas duplas nos Jogos 
Parapan-Americanos de Toronto 2015; prata nas duplas 
nos Jogos Parapan-Americanos do Rio 2007.
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YMANITU GEON DA SILVA

Nascimento: 23/04/1983, Tijucas (SC)   
Peso: 55kg 
Altura: 1,75m 
Classe: Quad

História: Ymanitu sofreu um acidente de carro em 
2007 e ficou tetraplégico. Durante a reabilitação, 
conheceu o tênis em cadeira de rodas e se encantou, 
a qual passou a dedicar-se profissionalmente. 

Principais conquistas: Quinto lugar nos Jogos 
Paralímpicos do Rio em 2016 e ouro no individual e 
prata nas duplas no Campeonato Sul-Americano do 
Chile em 2014. 

TÊNIS EM CADEIRA DE RODAS
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TIRO ESPORTIVO
 
O tiro esportivo é uma modalidade que exige concentração, técnica e 
prática. Carabinas e pistolas de ar são utilizadas nos eventos de 10 metros 
de distância. Já nos 25 metros, é uma pistola de perfuração (pólvora) que 
toma conta da disputa. Carabinas de perfuração e pistolas são as armas das 
provas de 50m. A modalidade estreou nos Jogos Paralímpicos de 1976, em 
Toronto, apenas com homens nas disputas. Quatro anos depois, em Arnhem, 
na Holanda, as mulheres entraram na disputa, inclusive em provas mistas. 
Em 1984 (Stoke Mandeville e Nova York) e 1988 (Seul), as provas mistas foram 
retiradas do programa, voltando apenas em 1992, em Barcelona, substituindo 
a prova feminina. Quatro anos depois, em Atlanta, os três tipos de disputas 
voltaram para o programa dos Jogos. A estreia brasileira ocorreu em 1976. 

Esta é a primeira vez que a modalidade compõe o programa dos Jogos 
Parapan-Americanos. 

CLASSIFICAÇÃO
A classificação dos atletas é feita de acordo com o equilíbrio, a mobilidade 
dos membros, a força muscular e o grau de funcionalidade do tronco. Atletas 
com diferentes tipos de deficiência podem competir juntos. Dependendo 
da classe, os atletas podem usar um suporte para a arma. Os atletas são 
divididos em duas classes: SH1: atiradores de pistola e de carabina que não 
requerem suporte para a arma SH2: atiradores de carabina que não 
possuem habilidade para suportar o peso da arma com os braços 
e precisam de suporte para atirar.
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ALEXANDRE AUGUSTO GALGANI 

Nascimento: 25/4/83, Sumaré (SP)  
Peso: 87kg 
Altura: 1,90m 
Classe: SH2

História: Com 18 anos, Galgani mergulhou em uma 
piscina, bateu a cabeça no fundo e sofreu uma lesão 
na coluna, que o fez perder os movimentos do corpo. 
Alexandre sempre esteve em contato com o tiro 
ao brincar com carabinas de chumbinho. Em 2013, 
conheceu o treinador da Seleção Brasileira, James 
Neto, e foi a Curitiba (PR) para receber orientações 
sobre o esporte. O contato com o profissional deixou o 
atleta empolgado e desde então aumentou a sua 
rotina de treinos. Alexandre é o primeiro atleta 
brasileiro classificado para os Jogos Paralímpicos 
de Tóquio 2020. 

BRUNO STOV KIEFER 

Nascimento: 28/10/85, Vitória (ES)   
Peso: 1,70m 
Altura: 50kg 
Classe: SH2

História: Devido à demora para nascer, o atleta ficou 
com paralisia cerebral que afeta os movimentos dos 
membros inferiores e superiores, especialmente o 
lado direito do corpo. Uma pessoa o abordou na rua 
e o convidou para praticar o tiro esportivo. Primeira 
convocação em fevereiro de 2018.
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CARLOS HENRIQUE PROKOPIAK GARLETTI 

Nascimento: 29/11/1974, São Caetano do Sul (SP)   
Peso: 70kg 
Altura: 1,70m 
Classe: SH1

História: Garletti voava sozinho de parapente quando 
sofreu um acidente durante a aterrissagem, em 2002. 
O forte impacto com o solo provocou uma fratura na 
lombar, que diminuiu a força de suas pernas. Ele, que 
sempre gostou de atirar, passou a se dedicar ao tiro 
esportivo em 2003.

  

DÉBORA DA SILVA RODRIGUES CAMPOS

Nascimento: 04/10/1975, Itaboraí (RJ) 
Peso: 54kg 
Altura: 1,60m 
Classe: SH1

História: Em julho de 1987, Débora foi atropelada 
em Itaboraí (RJ) e dez meses depois, devido a uma 
complicação, teve a perna direita amputada. Durante 
o período de recuperação, quando ainda era criança, 
a fluminense radicada em Curitiba (PR) brincava de 
espingarda de chumbinho. Ficou sem ter contato 
com o tiro por muito tempo, quando em 2009, em 
uma conversa informal com um colega, descobriu 
que ele praticava o esporte. Após alguns meses de 
treino, conquistou a medalha de ouro no Campeonato 
Brasileiro da modalidade.
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GERALDO VON ROSENTHAL

Nascimento: 13/02/1975, Campo Bom (RS)  
Peso: 135kg 
Altura: 1,86m 
Classe: SH1

História: No tiro esportivo há mais de uma década, 
Geraldo Rosenthal praticava a modalidade apenas por 
hobby. Com má-formação congênita na mão direita, 
chamada de síndrome de Poland, ele não conseguia 
competir com atiradores convencionais. Em 2007, o 
gaúcho conheceu Carlos Garletti e passou a competir 
nos campeonatos paralímpicos. O atleta fez história 
na Tailândia, em 2013, ao ser o primeiro brasileiro a 
conquistar um ouro em uma etapa de Copa do Mundo.

MARCELO HYROSHI MARTON 

Nascimento: 06/05/1971, Londrina (PR)  
Peso: 1,80m 
Altura: 95kg 
Classe: SH1

História: Ficou paraplégico após ser atingido por 
um tiro acidental aos 18 anos. 
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RICARDO AUGUSTO GOMES DA COSTA

Nascimento: 12/05/1966, Rio de Janeiro (RJ)   
Peso: 71kg 
Altura: 1,71m 
Classe: SH1

História: Sofreu um acidente em 1989 durante missão 
de reconhecimento pelo Exército, na fronteira com a 
Guiana Francesa, e a viatura em que estava capotou. 
Ricardo foi jogado para fora do carro, que virou em 
cima, dele e esmagou o braço esquerdo na altura 
do cotovelo. Levado ao hospital, sofreu amputação 
próximo ao ombro. Começou a praticar o tiro 
esportivo em 2007. Chegou à Seleção em 2009.

 

SERGIO ADRIANO VIDA

Nascimento: 21/08/1965, Curitiba (PR) 
Peso: 70kg 
Altura: 1,84m 
Classe: SH1

História: Após um acidente automobilístico, em que foi 
ejetado do veículo, em 1988, Sergio ficou paraplégico. 
O capitão reformado do Exército já competia no 
tiro esportivo. Em 2002 migrou para a modalidade 
adaptada. No ano seguinte chegou à Seleção.
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VÔLEI SENTADO 
 
No vôlei sentado, podem competir homens e mulheres que possuam alguma 
deficiência física ou relacionada à locomoção. São 6 jogadores em cada time, 
divididos por uma rede de altura diferente e em uma quadra menor do 
que na versão olímpica da modalidade. Os sets têm 25 pontos corridos e, 
o tie-break, 15. Ganha a partida a equipe que vencer três sets. A quadra 
mede 10m de comprimento por 6m de largura. A altura da rede é de 1,15m 
no masculino e 1,05m no feminino. É permitido bloqueio de saque, mas os 
jogadores devem manter o contato com o solo o tempo todo, exceto em 
deslocamentos. No Brasil, a modalidade é administrada pela Confederação 
Brasileira de Voleibol para Deficientes (CBVD). 

CLASSIFICAÇÃO
Os jogadores são divididos em dois grupos, de acordo com o grau de limitação 
ocasionado pela sua deficiência. Os com amputações e com problemas 
locomotores mais acentuados são classificados como VS1. Já os que possuem 
deficiências quase imperceptíveis como problemas de articulações leves ou 
pequenas amputações nos membros são classificados como VS2.

Cada equipe só pode contar com dois jogadores da classe VS2 no time. E os 
dois não podem estar em quadra ao mesmo tempo.
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ADRIA JESUS DA SILVA

Nascimento: 01/06/1983, Goiânia (GO) 
Peso: 72kg  
Altura: 1,77m 
Classe: VS1 
Posição: Levantadora e atacante

História: Em 1999, aos 16 anos, Adria sofreu um 
acidente de moto e teve que amputar a perna 
esquerda abaixo do joelho. A goianiense foi convidada 
por um professor de vôlei sentado para experimentar 
a modalidade no fim de 2005. Foi convocada pela 
primeira vez para a Seleção no ano seguinte.

Principais conquistas: bronze nos Jogos Paralímpicos 
Rio 2016; prata nos Jogos Parapan-Americanos 
Toronto 2015.

CAMILA MARIA LEIRIA DE CASTRO

Nascimento: 08/05/1982, Rio de Janeiro (RJ) 
Peso: 73kg 
Altura: 1,73m 
Classe: VS2 
Posição: Meio de rede

História: Camila sofreu um acidente de moto, em 2011, 
e teve inúmeras fraturas na perna e no pé direitos, além 
de rompimento de ligamentos. Ela fez várias cirurgias e 
tem artrose severa no pé, além de uma lesão na coluna. 
Conheceu o vôlei sentado em 2013. 

Principais conquistas: Bronze nos Jogos 
Paralímpicos Rio 2016.

 

FEMININO
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EDWARDA DE OLIVEIRA DIAS 

Nascimento: 22/04/1999, Pinhão (PR) 
Peso: 80kg  
Altura: 1,69m 
Classe: VS1 
Posição: Levantadora e atacante

História: Durante a gestação, o cordão umbilical de 
Edwarda enrolou em sua perna direita, o que impediu 
a formação do membro abaixo do joelho. Ela também 
não tem dois dedos do pé esquerdo. A paranaense 
teve seu primeiro contato com o esporte durante 
os Jogos Paralímpicos de Londres 2012, ao assistir o 
evento pela televisão. Nesse mesmo ano, enquanto 
ela jogava vôlei em pé, um olheiro apresentou-a 
modalidade adaptada. 

Principais conquistas: Bronze nos Jogos Paralímpicos 
Rio 2016; prata nos Jogos Parapan-Americanos de 
Toronto 2015.

GABRIELLE APARECIDA MARCHI

Nascimento: 12/03/1991, Botucatu (SP) 
Peso: 46kg  
Altura: 1,57m 
Classe: VS1 
Posição: Levantadora

História: Aos 9 anos, enquanto andava na calçada, 
Gabrielle foi atingida por um ônibus que perdeu o 
freio. O pneu do veículo passou por cima da sua perna 
esquerda, que foi amputada acima do joelho. Cinco 
anos depois, ela procurou a Associação de Deficientes 
Físicos de Goiás para fazer um curso de informática, 
onde conheceu Guedes, técnico da Seleção feminina. 
Ele a convidou para treinar.

Principais conquistas: prata no Pan-Americano da 
modalidade de 2011 em Mogi das Cruzes, no Brasil.
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GÉSSICA THAÍS SOUZA DE ARAÚJO 

Nascimento: 20/12/2000, Maceió (AL) 
Peso: 48kg  
Altura: 1,63m 
Classe: VS1 
Posição: Meio de rede

História: Géssica nasceu com má-formação na perna 
direita. Em 2016, seu atual técnico a parou na rua e a 
convidou para conhecer o voleibol sentado.

Principais conquistas: Ouro nos Jogos Parapan-
Americanos de Jovens em 2017.

GIZELE MARIA DA COSTA DIAS

Nascimento: 29/10/1977, Mogi das Cruzes (SP) 
Peso: 50kg 
Altura: 1,60m 
Classe: VS1 
Posição: Líbero

História: Após uma cirurgia no ligamento cruzado 
anterior, no joelho esquerdo. Gizele ficou com uma 
lesão no nervo tubular que deixou seu pé esquerdo 
caído e lhe faz andar com dificuldade. Conheceu o 
esporte em 2009, quando um atleta da Seleção a 
apresentou ao treinador do time.

Principais conquistas: Bronze nos Jogos Paralímpicos 
Rio 2016; prata nos Jogos Parapan-Americanos 
Toronto 2015; prata nos Jogos Parapan-Americanos 
Guadalajara 2011.
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JANI FREITAS BATISTA 

Nascimento: 13/08/1986, Alvorada do Norte (GO) 
Peso: 64kg  
Altura: 1,68m 
Classe: VS1 
Posição: Ponteira

História: Em 2006, Jani foi atropelada por uma 
carreta enquanto andava de moto e precisou amputar 
a perna esquerda acima do joelho. Conheceu o vôlei 
sentado quando foi para a capital colocar uma prótese 
e conheceu pessoas que praticavam a modalidade. Foi 
convocada para a Seleção pela primeira vez em 2008.

Principais conquistas: Bronze nos Jogos Paralímpicos 
Rio 2016; prata nos Jogos Parapan-Americanos 
Toronto 2015.

LAIANA RODRIGUES BATISTA

Nascimento: 08/05/1982, Manaus (AM) 
Peso: 99kg  
Altura: 1,82m 
Classe: VS1 
Posição: Meio de rede

História: Laiana era atleta convencional de voleibol e 
aos 18 anos teve dengue hemorrágica e a manifestação 
da síndrome de Guillain Barré, doença autoimune. 
Suas pernas ficaram paralisadas e seu pé direito caído. 
Ela conheceu a modalidade paralímpica 15 anos 
depois, aos 33 anos.

Principais conquistas: Bronze nos Jogos Paralímpicos 
Rio 2016; prata nos Jogos Parapan-Americanos 
Toronto 2015.
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NATHALIE FILOMENA DE LIMA SILVA 

Nascimento: 13/04/1990, Jacareí (SP) 
Peso: 75kg  
Altura: 1,75m 
Classe: VS1 
Posição: Ponteira

História: Nathalie nasceu com o plexo braquial, rede 
de nervos localizada entre a coluna cervical e o ombro 
esquerdo. Ela também nasceu com paralisia branda 
desse mesmo lado. A atleta jogava vôlei em pé com 
atletas convencionais desde a infância. Aos 15 anos, 
recebeu uma ligação do clube onde praticava o vôlei 
convencional para conhecer o vôlei sentado.

Principais conquistas: Bronze nos Jogos Paralímpicos 
Rio 2016; prata nos Jogos Parapan-Americanos 
Toronto 2015.

NURYA DE ALMEIDA SILVA

Nascimento: 26/04/1991, Cromínia (GO) 
Peso: 59kg 
Altura: 1,62m 
Classe: VS1 
Posição: Levantadora

História: Após um acidente de carro, no qual o veículo 
em que estava saiu da estrada e caiu em um barranco, 
Nurya adquiriu uma lesão medular em 2012. Dois anos 
depois, quando foi à uma clínica ortopédica, a atleta 
foi informada que existia o vôlei sentado e no mesmo 
ano começou a praticar o esporte. Ainda em 2014, foi 
convocada pela primeira vez para a Seleção.

Principais conquistas: bronze nos Jogos Paralímpicos 
Rio 2016; prata nos Jogos Parapan-Americanos 
Toronto 2015.

FEMININO
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PAMELA PEREIRA 

Nascimento: 25/04/1988, Balsas (MA) 
Peso: 71kg  
Altura: 1,67m 
Classe: VS1 
Posição: Ponteira

História: Em 2014, quando tinha 26 anos, Pamela sofreu 
um acidente de moto com um carro que ultrapassou o 
farol e teve que amputar a perna esquerda. Três meses 
depois, um homem a abordou no mercado e a convidou 
para conhecer o vôlei sentado. Foi convocada pela 
primeira vez para a Seleção em 2016.

Principais conquistas: Bronze nos Jogos Paralímpicos 
Rio 2016.

VANESSA DE SOUZA SERACINSKIS

Nascimento: 28/10/1976, Santo André (SP) 
Peso: 84kg  
Altura: 1,84m 
Classe: VS2 
Posição: Meio de rede

História: Vanessa possui um bloqueio articular no 
joelho esquerdo. Essa lesão impede a amplitude da 
extensão e flexão do joelho, além de ter a força e 
tônus musculares prejudicados. A atleta é formada 
em Educação Física e conheceu o esporte 
paralímpico na faculdade. 
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ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS  

Nascimento: 07/09/1983, Curitiba (PR) 
Peso: 95kg  
Altura: 1,96m 
Classe: VS1 
Posição: Central

História: Em 2010, Anderson sofreu um acidente de 
moto e teve sua perna direita amputada abaixo do 
joelho. Procurou o esporte por orientação médica.

Principais conquistas: Bronze no Mundial da 
Holanda 2018.

DANIEL JORGE DA SILVA 

Nascimento: 24/03/1981, Curitiba (PR) 
Peso: 82kg 
Altura: 1,89m 
Classe: VS1 
Posição: Levantador

História: Em 2000, durante um assalto, Daniel levou 
um tiro. Devido a problemas circulatórios, teve a perna 
direita amputada abaixo do joelho. Conheceu o vôlei 
sentado em 2004, a convite dos seus amigos Anderson 
e Carlos Jacó, que jogaram nos Jogos Paralímpicos de 
Sydney 2000 e Atenas 2004.

Principais conquistas: Bronze no Mundial da Holanda 
2018; duas pratas no Mundial (China 2016 e Polônia 
2014); Tricampeão dos Jogos Parapan-Americanos 
(Toronto 2015, Guadalajara 2011 e Rio 2007).
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DANIEL YOSHIZAWA 

Nascimento: 14/03/1986, Suzano (SP) 
Peso: 72kg  
Altura: 1,20m 
Classe: VS1 
Posição: Levantador

História: Aos 21 anos, Daniel teve meningite bacteriana 
e precisou amputar as duas pernas acima do joelho, 
quatro dedos da mão direita e um da esquerda. 

Principais conquistas: Bronze no Mundial da 
Holanda 2018.

DIOGO REBOUÇAS

Nascimento: 24/10/1983, Rio de Janeiro (RJ) 
Peso: 115kg 
Altura: 1,86m 
Classe: VS2 
Posição: Ponteiro

História: Diogo sofreu um acidente de moto e depois 
teve uma infecção hospitalar que o fez amputar a 
perna direita abaixo do joelho, em 2003. Começou a 
jogar vôlei sentado três anos depois. 

Principais conquistas: Bronze no Mundial da Holanda 
2018; tricampeão dos Jogos Parapan-Americanos 
(Toronto 2015, Guadalajara 2011 e Rio 2007).
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FABRÍCIO DA SILVA PINTO   

Nascimento: 28/02/1994, Santos (SP) 
Peso: 70kg  
Altura: 1,82m 
Classe: VS2 
Posição: Oposto

História: Fabrício nasceu com o pé direito torto. 
Conheceu o esporte paralímpico nas 
Paralimpíadas Escolares.

Principais conquistas: bronze no Mundial da Holanda 
2018; ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 
2015; prata no Mundial da Polônia 2014.

GILBERTO LOURENÇO DA SILVA  

Nascimento: 22/12/1978, São Paulo (SP) 
Peso: 130kg 
Altura: 1,90m 
Classe: VS1 
Posição: Ponteiro

História: Em 2003, Gilberto foi atropelado por um 
trem e teve sua perna direita amputada abaixo do 
joelho. Conheceu a modalidade a convite de um amigo.

Principais conquistas: Tricampeão dos Jogos Parapan-
Americanos (Toronto 2015, Guadalajara 2011, Rio 2007); 
ouro no Mundial da Polônia 2014.
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LEANDRO HENRIQUE DA SILVA 

Nascimento: 13/06/1984, São Paulo (SP) 
Peso: 115kg  
Altura: 2,03m 
Classe: VS2 
Posição: Central

História: Devido a uma osteomielite adquirida aos 
4 anos de idade, Leandro teve anquilose de quadril, 
perda de movimentos como adução, abdução e 
diminuição expressiva da flexão de quadril. Joga vôlei 
sentado há 10 anos e conheceu o esporte por meio 
de um amigo atleta.

Principais conquistas: Bronze no Mundial da 
Holanda 2018.

LEANDRO DA SILVA SANTOS

Nascimento: 27/11/1982, Itapevi (SP) 
Peso: 100kg 
Altura: 1,90m 
Classe: VS1 
Posição: Ponteiro/Central

História: Em 2013, Leandro desmaiou enquanto 
pilotava uma moto e colidiu com um veículo. Devido 
ao acidente, precisou amputar a perna esquerda 
abaixo do joelho. No ano seguinte, quando estava 
no mercado, viu um carro estacionado na vaga para 
deficientes sem identificação e foi questionar. O dono 
do veículo era um professor de vôlei sentado que o 
convidou para conhecer a modalidade. 
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RENATO LEITE DE OLIVEIRA    

Nascimento: 11/08/1982, São Pulo (SP) 
Peso: 80kg  
Altura: 1,80m 
Classe: VS1 
Posição: Líbero

História: Renato sofreu um acidente de moto e precisou 
amputar a perna esquerda abaixo do joelho. Em 2002, 
durante a reabilitação, conheceu o vôlei sentado.

Principais conquistas: Bronze no Mundial da Holanda 
2018; ouro nos Jogos Parapan-Americanos de Toronto 
2015, Guadalajara 2011 e Rio 2007; prata no Mundial da 
Polônia 2014; prata nos Jogos Parapan-Americanos de 
Mar del Plata 2003.

SAMUEL HENRIQUE ARANTES   

Nascimento: 28/01/1987, Formiga (MG) 
Peso: 85kg 
Altura: 1,87m 
Classe: VS1 
Posição: Ponteiro

História: Em 2006, Samuel sofreu um acidente de 
carro e teve que amputar a perna direita abaixo do 
joelho. Conheceu o esporte paralímpico por meio de 
um grupo em uma rede social.

Principais conquistas: Ouro nos Jogos Parapan-
Americanos Guadalajara 2011.
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WELLINGTON PLATINI SILVA DA ANUNCIAÇÃO 

Nascimento: 25/03/1985 
Peso: 120kg  
Altura: 1,95m 
Classe: VS1 
Posição: Ponteiro

História: Wellington sofreu um acidente de moto em 
2005, quando estava na garupa. Num cruzamento, um 
carro, ao fazer ultrapassagem atingiu a moto. Como 
consequência, ele sofreu amputação abaixo do joelho. 
Começou na modalidade depois de 4 meses após o 
jogador Renato Leito o convidar para jogar.

Principais conquistas: Bronze no Mundial da Holanda 
2018; bicampeão dos Jogos Parapan-Americanos 
(Toronto 2015, Guadalajara 2011); prata no Mundial da 
Polônia 2014.

WESCLEY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

Nascimento: 14/11/1983, São Gonçalo (RJ)) 
Peso: 79kg 
Altura: 1,93m 
Classe: VS1 
Posição: Central

História: Wescley sofreu um acidente, em 2000. Tinha 
16 anos quando quando um veículo o atropelou o 
atropelou na calçada. Ele ia fazer um teste para goleiro 
no Vasco uma semana antes do acidente. Depois da 
amputar a perna direita acima do joelho, foi para o 
futebol de amputados. Também praticou natação 
e atletismo. No vôlei sentado, começou em 2003. 
Está há 15 anos no esporte e tem o mesmo tempo de 
carreira na Seleção Brasileira.

Principais conquistas: bronze no Mundial da Holanda, 
em 2018; bicampeão nos Jogos Parapan-Americanos 
(Guadalajara 2011, Toronto 2015); prata nos Jogos 
Parapan-Americanos de Mar del Plata 2003.
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CERIMÔNIA DA BANDEIRA

Local: Vila Parapan-Americana 
Duração: 30 minutos

22 de 
Agosto15h

JOGOS E COMPETIÇÕES

Confira a agenda 
de competições

22 de Agosto 
a 1º de setembro

CERIMÔNIA DA BANDEIRA

Local: Vila Parapan-Americana 
Duração: 30 minutos

22 de 
Agosto15h

CERIMÔNIA DE ABERTURA

Local: Estádio nacional de Lima 
Duração: 110 minutos

23 de 
Agosto19h
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QUI
22

DOM
01

SEX
23

SAB
24

SEG
26

TER
27

QUA
28

QUI
29

SEX
30

SAB
31

DOM
25

Competições Finais Abertura / 
Encerramento

Atletismo

Bocha

Futebol de 5

Judô

Parabadminton

Ciclismo de estrada

Goalball

Natação

Basquete em CR

Ciclismo de pista

Futebol de 7

Halterofilismo

Rugby em CR

Tênis de mesa

Tênis em CR

Vôlei sentado

Parataekwondo

Tiro esportivo
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COMPLEJO DEPORTIVO
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

BASE AÉREA LAS PALMAS - SURCO

POLIDEPORTIVO
VILLA EL SALVADOR 

CLUB LAWN TENNIS
DE LA EXPOSICIÓN -
JESÚS MARÍA

- Tênis em cadeira de rodas

VILLA DEPORTIVA

CLUSTER A

CLUSTER B

CLUSTER C

CLUSTER D

REGIONAL DEL CALLAO

Coliseo Miguel Grau
- Goalball

Av. Guardia Chalaca nº 2199, Bellavista Av. Primavera n° 1491, Urb. José Carlos Mariátegui - 
Villa María Del Triunfo

Av. Jorge Chávez s/n, puerta 1 - Santiago de Surco

Av. 1 de Mayo s/n - Villa El Salvador

Av. República de Chile nº 254 - Jesus María

Circuito de Playas - Costa Verde (altura 
del acantilado bertoloto) - San Miguel

Av. Del Aire s/n - San Luis

Polideportivo Callao
- Parataekwondo
- Vôlei sentado

Campo de Hockey
- Futebol de 5

Campo de Rugby
- Futebol de 7

- Tiro esportivo

- Rugby em cadeira de rodas
- Bocha

Polideportivo 1
- Basquete em 

cadeira de rodas

Polideportivo 2
- Judô
- Halterofilismo

Polideportivo 3
- Parabadminton
- Tênis de mesa

1

2

3

COSTA VERDE SAN MIGUEL

Circuito San Miguel
- Ciclismo de rua

VILLA DEPORTIVA NACIONAL
(VIDENA) - SAN LUIS

Velódromo
- Ciclismo de pista

Estadio Atlético
- Atletismo

Centro Acuático
- Natação

COMPLEJO DEPORTIVO
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO
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POLIDEPORTIVO
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REGIONAL DEL CALLAO
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- Goalball

Av. Guardia Chalaca nº 2199, Bellavista Av. Primavera n° 1491, Urb. José Carlos Mariátegui - 
Villa María Del Triunfo

Av. Jorge Chávez s/n, puerta 1 - Santiago de Surco

Av. 1 de Mayo s/n - Villa El Salvador

Av. República de Chile nº 254 - Jesus María

Circuito de Playas - Costa Verde (altura 
del acantilado bertoloto) - San Miguel

Av. Del Aire s/n - San Luis

Polideportivo Callao
- Parataekwondo
- Vôlei sentado

Campo de Hockey
- Futebol de 5

Campo de Rugby
- Futebol de 7

- Tiro esportivo

- Rugby em cadeira de rodas
- Bocha

Polideportivo 1
- Basquete em 

cadeira de rodas

Polideportivo 2
- Judô
- Halterofilismo

Polideportivo 3
- Parabadminton
- Tênis de mesa

1

2

3

COSTA VERDE SAN MIGUEL

Circuito San Miguel
- Ciclismo de rua

VILLA DEPORTIVA NACIONAL
(VIDENA) - SAN LUIS

Velódromo
- Ciclismo de pista

Estadio Atlético
- Atletismo

Centro Acuático
- Natação
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VILLA DEPORTIVA
REGIONAL DEL CALLAO

COSTA VERDE SAN MIGUEL

VILLA DEPORTIVA NACIONAL
(VIDENA) - SAN LUIS

Velódromo

Coliseo Miguel Grau

Polideportivo Callao

Canchas de
Ráquetbol

Circuito San Miguel

Estadio Atlético

Centro Acuático

Polideportivo 1

Polideportivo 2

Polideportivo 3

1

2

3

1

2

3

MAPA DAS  
  ARENAS
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VILLA MARÍA
DEL TRIUNFO
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COMPLEJO DEPORTIVO
VILLA MARÍA DEL TRIUNFO

BASE AÉREA LAS PALMAS - SURCO

Campo de Hockey

Campo de Rugby

4

5

POLIDEPORTIVO
VILLA EL SALVADOR 

CLUB LAWN TENNIS
DE LA EXPOSICIÓN -
JESÚS MARÍA

6

7
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