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Caro participante

Após a realização de todos os nossos torneios regionais, entramos 
na etapa de campeonatos nacionais de bocha. A IV Copa Brasil de 
Pares e Equipes traz uma grande novidade: ela será realizada no no-
víssimo Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, com toda 
a estrutura de primeiro mundo oferecida pelo Comitê Paralímpico 
Brasileiro.

O CPB, aliás, é parceiro da ANDE na organização deste evento. Por 
isso, sabemos que vamos oferecer as melhores condições para que 
você e seu clube possam desempenhar o melhor de suas performan-
ces. 

Boa leitura e bom campeonato!

Frederico Frazão
Presidente da ANDE
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A IV Copa Brasil de Pares e Equipes acontece no Centro de Trei-
namento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo-SP. É a primeira 
vez que o local sediará uma competição oficial da ANDE. Esta 
edição vai contar com a participação de 70 atletas, 16 clubes 
e 22 árbitros, que compõem um total de mais de 180 pessoas 
envolvidas em um dos mais importantes eventos do calendário 
oficial da ANDE.

O torneio acontece entre os dias 3 e 6 de dezembro e conta 
com o inestimável apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro.

Informações gerais Instalações

As delegações, árbitros e demais pessoas envolvidas ficarão hos-
pedadas no hotel Bourbon Convention Ibirapuera:
 
- Av. Ibirapuera, 2927, Moema, São Paulo-SP, 04029-200
- Telefone: (11) 2161-2200

O hotel fica em um bairro que possui inúmeras conveniências. 
Além disso, está localizado bem ao lado do Shopping Ibirapuera.

Check-in: 03/11, a partir das 14h
Check-out: 06/11 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

O Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro foi inaugura-
do em maio deste ano e vem sendo equipado com o que há de 
melhor em termos de material e instalações. Paralelamente à 
disputa da IV Copa Brasil de Pares e Equipes, acontece no local 
o Campeonato Brasileiro de Futebol de 5. A integração entre 
os participantes é mais que bem-vinda, sempre que as tabelas 
permitirem.

FREDERICO FRAZÃO                   PRESIDENTE DA ANDE

SEBASTIÃO ANTONIO                               VICE-PRESIDENTE DA ANDE

ALEX LAUTHERBACH              DELEGADO TÉCNICO

MÁRCIA CAMPEÃO           COORDENADORA TÉCNICA
 
ARTUR CRUZ       COORDENADOR ADMINISTRATIVO

FELIPE JACOVAZZO                     COORDENADOR DE LOGÍSTICA

LUIZ EDUARDO ALMEIDA                           SECRETÁRIO EXECUTIVO
 
ADRIANE POSSARI           CLASSIFICADORA FUNCIONAL
 
EDINALDO GOMES                AUXILIAR DE LOGÍSTICA

GUILHERME JUNGSTEDT             COMUNICAÇÃO

BRUNO BASTOS              COMUNICAÇÃO

CLODOALDO ZAFATOSKI      COMUNICAÇÃO
   

Corpo técnico
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Clubes participantes

ADEFU       5    5             10

ADFP                                  6    6             12

ADM                                   3    3             6

AETERJ                               3    3             6

ANDEF                                3    3             6

APARU                                 8    8                                 16

CDDU                                  5    5             10

FCEE                                    3    4             7

FUNAD                                4    4             8

TTC                                      3    3             6

UFPE-PE                               4    4             8

APP                                      2    3             5

SMEL Mogi                          6    6             12

SESI                                     10    9             19

TRADEF                               3    3             6

APT                                     2    3             5

CLUBE ATLETAS COMISSÃO TÉCNICA TOTAL

Arbitragem

Adriana Marchese

Bruno Bittencourt

Carolina Guimarães

Clarice Almeida de Castro

Daiane Cardoso dos Santos

Deylor Guedes R. dos Santos

Edson Pereira da Silva

Eduardo Leles

Elisa Paula

Elionai Dias

Gabriel Renaldo de Sousa

José Cláudio Miranda

Luiz Gustavo Carvalho Correia

Manoel Viana de Souza

Mariana Piculli

Marília Garcia Pinto

Mohara Mendes Leal Itohara

Neyllor Rodrigues Martins

Patrick Dottori Leão

Rodrigo Freitas

Tabea Epp Alves

Wellington R. Tibúrcio Fantana
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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 se-

guintes informações:

 1. O credenciamento das delegações será feito no próprio Bourbon Con-
vention Ibirapuera, no dia 3/11, a partir das 14h;

 2. Para permanecer hospedado, realizar as refeições e ter acesso às ins-

talações do torneio, é OBRIGATÓRIA a retirada do kit de credenciamento (cre-

dencial, pulseira de identificação e camisa do evento);

 3. No ato do credenciamento, é OBRIGATÓRIA a entrega do questionário 
de Atleta e de Dirigente (disponíveis para download em www.ande.org.br), indis-

pensáveis para o desenvolvimento da bocha adaptada;

 4. É OBRIGATÓRIA a apresentação da autorização de hospedagem para me-
nores (ver anexo 1). Caso o documento não esteja de acordo com o previsto no regu-

lamento, o participante pode ser impedido de se hospedar no local;

 5. Cada inscrito deverá assinar o termo de cessão de direitos de imagem (ver 
anexo 2). Isso possibilitará à ANDE produzir peças promocionais do torneio, sem fins 

comerciais e sem quaisquer ônus à associação e ao participante;

 6. O atleta ou inscrito que deixar de se apresentar no horário determinado pode 

ser impedido de participar da competição;

 7. Caso haja desistência de algum membro da delegação, com ou sem justifi-

cativa, pede-se que entre em contato com a ANDE até o dia 26 de outubro. Essa 

medida é fundamental para a otimização dos recursos financeiros que possibilitam a 

realização do campeonato;
 8. Pedimos que não sejam entregues documentos relacionados a atividades 
alheias ao evento. Caso seja necessária a entrega de algum documento nessas condi-
ções, 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.

Evento 03/11 04/11 05/11 06/11

Chegada ao hotel / 

Credenciamento
14h

C o n g r e s s o 

Té c n i c o
18h

J a n t a r  d e 

confraternização
19h

Cerimônia de 

abertura
8h30

Jogos (início/ 

término)
9h30 às 19h 9 às 18h

Almoço (CT) 11h30 às 14h 11h30 às 14h

Jantar (hotel) 19 às 21h 19h 19h

Cerimônia de 

encerramento
18h30

Saída do hotel 11h
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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

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, acompanhado pelo responsável da delegação, para participar da 

IV Copa Brasil de Pares e Equipes de bocha adaptada, promovida pela Associa-

ção Nacional de Desporto para Deficientes — ANDE , no período de 9 a 12/10 

de 2016.

_________________, _____ de ________________ de 2016

________________________________________________ 

Assinatura Mãe/Pai/responsável legal

(anexar cópia do RG de quem assinou)

Anexo 2

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE IMAGEM E VOZ 

 

Autorizo e cedo à Associação Nacional de Desporto para Deficientes — ANDE o 

uso de minha imagem e minha voz para fins de divulgação e publicidade da bocha 

adaptada , 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

RG ________________________________________________

CPF ________________________________________________

________________________________________________ 

Nome

________________________________________________ 

Assinatura
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