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Caro participante

Chegou o momento da mais esperada disputa nacional do ano no 
futebol paralímpico. Esta edição do Campeonato Brasileiro de 
Futebol de 7 PC vai trazer — além dos principais clubes e atletas 
da modalidade no país — grande parte dos jogadores que conquis-
taram a medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos Rio 2016.

Mais uma vez, a cidade de Águas de Lindóia abre seus braços para 
nossa disputa. Estou certo de que vamos retribuir o acolhimento 
com um torneio de alto nível, tanto em competitividade quanto em 
fair play. Fique atento às informações contidas neste guia. Elas são 
imprescindíveis para a fluidez da competição.

Boa leitura e bom campeonato!

Frederico Frazão
Presidente da ANDE

Boas vindas
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O XVII Campeonato Brasileiro de Futebol de 7 PC tem novamente como 
sede a cidade de Águas de Lindóia-SP. Esta edição conta com a participa-
ção de 6 clubes e 72 atletas na primeira divisão; e 8 clubes e 96 atletas 
na divisão de acesso. Entre os participantes, estão alguns dos medalhis-
tas de bronze da modalidade nos Jogos Paralímpicos Rio 2016.

O torneio acontece entre os dias 6 e 11 de novembro e tem o Vasco da 
Gama como o atual bicampeão. O time carioca bateu o CAIRA-MS na fi-
nal de 2014 e, em 2015, venceu a decisão contra a ADD-MS. 

Informações gerais Instalações

As delegações, árbitros e demais pessoas envolvidas ficarão hospedados 
no Panorama Hotel & Spa:
 
- Rua Independência, 143, Centro, Águas de Lindóia-SP, 13940-000 
- Telefone: (19) 3824-2700

O hotel fica próximo aos principais comércios turísticos da cidade, além 
de estar a uma distância perfeitamente caminhável do Estádio Municipal 
Leonardo Barbieri, local da competição.

Check-in: 06/11, a partir das 14h
Check-out: 11/11 até as 11h
*Não estão incluídas despesas com telefonemas, frigobar, serviço de quarto e lavanderia. Estes 
gastos devem ser custeados pelo participante que utilizar estes serviços.
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Local da competição

Todas as partidas serão realizadas no Estádio Municipal Leonardo 
Barbieri:

- Rua Estado de Israel, 73, Centro, Águas de Lindóia-SP

O local tornou-se conhecido em 2014, quando serviu de sede para a sele-
ção da Costa do Marfim durante a Copa do Mundo FIFA 2014. Além dis-
so, o estádio também abrigou uma das fases de treinamentos da seleção 
brasileira de futebol de 7 PC este ano, quando o time se preparava 
para a disputa das Paralimpíadas Rio 2016.

Frederico Frazão                          Presidente da ANDE

Sebastião Antonio                                                Vice-presidente da ANDE

Felipe Jacovazzo                                                Delegado Técnico

Helio dos Santos               Coordenador Técnico

 

Artur Cruz                   Coordenador Administrativo

Dolvair Castelli                        Organização

Paulo Cabral                            Organização

Ubiratan Fonseca                      Organização

Pablo Bandeira Reis                   Fisioterapeuta

Aguinaldo Bertucci                                Classificador Funcional

Karla Lis                            Classificadora Funcional

Carlos Renato Camargo                   Classificador Funcional

Guilherme Jungstedt                    Comunicação

Bruno Bastos                    Comunicação

   

Corpo técnico
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Clubes participantes

Primeira divisão

ADD - MS
ANDEF - RJ
Arouca - RJ
CAIRA - MS

CEMDEF - MS
Vasco da Gama - RJ

Divisão de acesso

ATIVA - MS
APARU - MG

APBS - SP
Suzano - SP
CETEFE - DF

CEPE - SC
MOHCIPED - DF
SMEL Mogi - SP

*Todos os clubes estão inscritos com o mesmo número de pessoas na delegação: 12 atletas e 3 staff, 
totalizando 15 pessoas por clube.

Arbitragem

Alexandre Santos     Rio 2016

Carlos Raphael Sampaio    Rio 2016
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Credenciamento
O credenciamento é o processo que valida a participação de cada 
um dos inscritos no evento. Para realizá-lo corretamente, é necessário 
observar as seguintes informações:
 1. O credenciamento das delegações será feito no próprio Pano-
rama Hotel & Spa, no dia 6/11, a partir das 14h;
 2. Para permanecer hospedado, realizar as refeições e ter acesso 
às instalações do torneio, é OBRIGATÓRIA a retirada do kit de cre-
denciamento (credencial, pulseira de identificação e camisa do even-
to);
 3. É OBRIGATÓRIA a apresentação da autorização de hospedagem 
para menores (ver anexo 1). Caso o documento não esteja de acordo com 
o previsto no regulamento, o participante pode ser impedido de se hospe-
dar no local;
 4. Cada inscrito deverá assinar o termo de cessão de direitos de ima-
gem (ver anexo 2). Isso possibilitará à ANDE produzir peças promocionais 
do torneio, sem fins comerciais e sem quaisquer ônus à associação e ao par-
ticipante;
 5. No ato do credenciamento, os atletas e técnicos devem posar para 
fotos individuais, trajados preferencialmente com os uniforme de seus clu-
bes;
 6. O atleta ou inscrito que deixar de se apresentar no horário determi-
nado pode ser impedido de participar da competição;
 7. Caso haja desistência de algum membro da delegação, com ou 
sem justificativa, pede-se que entre em contato com a ANDE até o dia 29 
de outubro. Essa medida é fundamental para a otimização dos recursos fi-
nanceiros que possibilitam a realização do campeonato;
 8. Pedimos que não sejam entregues documentos relacionados a ati-
vidades alheias ao evento. Caso seja necessária a entrega de algum docu-
mento nessas condições, favor entrar em contato com a coordenação.

Programação
Abaixo, você tem uma tabela resumida com a programação completa 
do evento. Esteja sempre de posse de todas as informações acerca dos 
horários do congresso técnico, cerimônias de abertura e encerramento, 
alimentação e realização das partidas.
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Evento 06/11 07/11 08/11 09/11 10/11 11/11

C h e g a d a 
das delega-

ções

Após as 
14h

Classificação 
f u n c i o n a l 

(hotel)
14h30

Congresso 
t é c n i c o 
( h o t e l )

18h

Cerimônia 
de abertura 
( e s t á d i o )

8h30

J o g o s 
( e s t á d i o ) 9h às 15h 8h30 às 

15h
8h30 às 

15h
8h30 às 

15h 8h30

A l m o ç o 
(hotel) 12h 12h 12h 12h 13h

J a n t a r 
(hotel) 18h30 18h30 18h30 18h30 18h30

Cerimônia 
de encerra-

mento
11h30

Saída do 
h o t e l 14h
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Fomento ao movimento paralímpico

O esporte paralímpico brasileiro tem crescido significativamente nos últimos 

anos. Umas das razões para isso é o crescente número de profissionais e aca-

dêmicos que dedicam horas de estudo à evolução do paradesporto. A ANDE 

faz a sua parte e convida a todos os interessados a participarem de nosso 
V Seminário Internacional e IX Curso de Capacitação Técnica.

O evento é uma excelente oportunidade para estar em contato com alguns dos 

principais acadêmicos e profissionais do movimento. Além disso, você pode 

fazer parte deste seleto grupo inscrevendo seu trabalho para apresentação no 

seminário. Visite www.ande.org.br, acesse o edital e inscreva-se! O esporte 

paralímpico precisa do seu conhecimento. 

Realização

Apoio
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Anexo 1 Anexo 2

AUTORIZAÇÃO PARA HOSPEDAGEM DE MENOR DE IDADE 
 

Eu, _______________________________________________, portador(a) da RG nº________________________
_____, autorizo a hospedagem do(a) meu (minha) filho (a) menor de idade, ___________________________
_______________________, portador (a) do RG nº _____________________, no Hotel da competição, acom-
panhado pelo responsável da delegação, para participar do XVII Campeonato Brasileiro de Futebol de 7 
PC, promovido pela Associação Nacional de Desporto para Deficientes — ANDE , no período de 6 a 11/11 

de 2016.

_________________, _____ de ________________ de 2016

________________________________________________ 
Assinatura Mãe/Pai/responsável legal

(anexar cópia do RG de quem assinou)

TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM E DIREITOS PATRIMONIAIS

Eu, ____________________________________________________________, nacionalidade 
_______________________, estado civil _________________________, profissão ___________________________, 
inscrito no CPF sob o nº ___________________________________ e RG sob o nº _______________________
________________, autorizo o uso da minha imagem para fins de divulgação e publicidade da modalidade 
esportiva ______________________, bem assim a cessão de todo e qualquer direito autoral patrimonial re-
sultante de eventuais produtos decorrentes da contratação, nos termos do art. 111 da Lei nº 8.666/1993.

_________________, _____ de ________________ de 2016

________________________________________________ 
Assinatura 
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