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RESUMO DE ATIVIDADES 2018

Após um ano de muitas diculdades e desaos em 2017, chegamos com louvor em 2018.
Iniciamos mais esse ano com o mesmo empenho que nos tem sido marca em nossa gestão:
a determinação. Com esse empenho temos realizados conquistas e este ano de 2018 foi
certamente mais um desses anos.
Sinto-me muito feliz em ndar esse ano com o mais enxuto e produtivo calendário de jogos
onde, desde os nacionais, regionais e os internacionais, nos orgulha de termos tido
capacidade de organizar, notadamente o PanAm Jr 2018, um dos grandes desaos e que
superado como marca de capacidade de nossa equipe de realizar grandes eventos. Todos
os eventos sob nossa responsabilidade estão sendo realizados numa patente normalidade e
qualidade que nos são esperadas. E isso é fantástico. Sempre foi nossa vontade colocar o
predicado de aptidão e desempenho superior como prioridade na consecução de projetos.
O ano de 2018 também foi o ano de estabilização de nossa tecnologia. Desde o placar
eletrônico desenvolvido por nossa equipe à plataforma do Sistema de Informação da CBBd,
consideramos como estabilizados. As necessidades, graças aos retornos advindos de
nossos parceiros, foram supridas e condicionamos a reparação das demandas. Com essa
estabilização, resolvemos então implantar a versão 2.0 do SIB com a evolução de nossas
plataformas.
2018 também foi o ano em que nossos jovens atletas se superaram. Vários feitos históricos
foram realizados, trazendo a todos nós grandes alegrias. E esse também é nosso propósito:
mudar pra melhor a vida das pessoas. Nas páginas seguintes você conferirá esses resultados
para o Brasil.
Este ano também foi o ano em que conseguimos nossa certicação ISSO 9001:2015. Um
avanço importante em nossa gestão. O que muito nos orgulha é também uma carga a mais
de responsabilidade. Responsabilidade de continuar cada vez mais esse avanço,
conduzindo uma instituição cada vez mais conável, transparente e sustentável, abrindo as
portas para os investimentos.
Foram muitas as conquistas em 2018. Como sempre entendo, cada passo dado nos
direciona a uma caminhada segura, capaz de vermos no horizonte ainda mais conquistas no
que virou nosso mote: um esporte de conquistas.
Se esse ano foi de muito trabalho e realizações signica também que temos outros sonhos a
realizar e que, para isso, contamos com cada um de nossa equipe que sem cada
colaborador, seria impossível chegar a mais um m de ano com uma lista cada vez mais
crescente de agradecimentos.
Muito obrigado.

Francisco Ferraz de Carvalho
Presidente CBBd
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Janeiro
Cadastro Nacional de Árbitros é
aprimorado e disponibilizado para
federações

A Confederação Brasileira de Badminton - CBBd,
disponibilizou para as federações o Cadastro Nacional
de Árbitros - CADNA, ainda mais completo com
informações importantes para a comunidade
Badminton Brasil. O banco de dados nacional na
modalidade faz parte de uma gama de ferramentas
que procura dar ainda mais transparência à gestão de
arbitragem no Brasil facilitando a consulta desses
dados para eventuais aproveitamentos em projetos
direcionados ao desporto, que vão desde a
contratação dos proﬁssionais à disponibilização de
cursos de aperfeiçoamento em várias matrizes que já
estão desenvolvidas. A cadastro é permanente e as
informações podem ser acessadas pelos interessados
em utilizá-lo para o desenvolvimento do badminton
brasileiro.

CBBd recebe comunicado de
renúncia ao cargo de Comissão de
Atletas.
A Confederação Brasileira de Badminton comunicou, no
dia 12 de janeiro de 2.018, que o atleta Matheus Voigt,
por motivos pessoais, renunciou ao cargo que ocupava
na "Comissão de Atletas".

Seleção Brasileira de Badminton
retorna aos treinos e
condicionamento para temporada
2018
Desde o dia 15 de janeiro que Seleção Brasileira de
Badminton esteve em Campinas, São Paulo, onde
iniciaram os trabalhos de treinamento e
condicionamento físico para a temporada de
competições de 2018, onde foram incluídos uma série
de atividades entre janeiro e março. Os atletas da
Principal foram recebidos pelo Presidente da Cbbd,
Francisco Ferraz de Carvalho e pelo Superintendente
de Gestão Esportiva da CBBd, Sr. Beto Santini, que
acompanharam os trabalhos iniciais do técnico
nacional da seleção adulta, Marco Vasconcelos.

BWF abre oportunidade em
p r o g ra m a p i l o t o d e t é c n i c o
itinerante para atuação
internacional

Conselho Técnico do CPB convoca
representante da CBBd para 2ª
reunião ordinária
Dando continuidade as atividades iniciadas no ano
passado pelo Conselho Técnico do Comitê Paralímpico
Brasileiro - (CPB) e em atenção ao ofício n° 57/2017,
de 12/09/2017, que estabelece o Conselho Técnico da
entidade, foi
convocado o Sr. José Artur Veloso
Nogueira, Coordenador Técnico, indicado pela
Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) para
compor o referido Conselho, para a 2ª reunião
ordinária do conselho a realizar-se nos dias 22 e 23 de
janeiro de 2018, no Centro de Treinamento
Paraolímpico Brasileiro, em São Paulo.

O BWF executou o primeiro projeto piloto de um novo
Programa de Suporte de Treinador Itinerante em
parceria com a Associação de Badminton de Gana. O
programa foi concebido para apoiar a progressão dos
jogadores e treinadores nacionais dos países em
desenvolvimento. Badminton Association of Ghana
está buscando um treinador nacional por um período
de 2,5 meses para apoiar a preparação de jogadores e
treinadores na liderança e durante os Campeonatos de
Equipes de Homens e Mulheres da África Todos em
Argélia (fevereiro) e Jogos da Commonwealth na
Austrália (Abril).
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Fevereiro

Com apoio da CBBd
atleta brasileiro inicia
projeto para estar entre
os 20 melhores do
ranking

Maior nome da história do badminton brasileiro, Ygor Coelho, entrou em
uma nova fase em sua carreira. Em janeiro, quando o atleta ﬁgurava na
31º colocação no ranking mundial, o carioca de 21 anos esteve em
Copenhague, na Dinamarca, para começar a trabalhar com Nadia Lyduch,
técnica do país que já teve sob seu comando medalhistas olímpicos e
mundiais. O acordo com a treinadora só foi possível graças a uma parceria
da Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) e o Comitê Olímpico
Brasileiro. Além disso, a CBBd disponibilizou uma ajuda de custo de R$ 4
mil mensais para que o atleta pudesse disputar mais torneios do circuito
mundial.

Professor brasileiro recebe convite
da BWF para integrar grupo de
pesquisadores

Coordenador de Parabadminton
participa de reunião do Conselho
Técnico Consultivo no CPB

O Comitê Russo e a Federação Internacional de
Badminton (BWF) realizaram no mês de fevereiro, em
Ka z a n , n a R ú s s i a , u m e n c o n t r o q u e v i s o u
proporcionar novos treinamentos em Ciência Aplicada
e formar um grupo de pesquisadores mundiais. Para
tanto, convidaram as 10 melhores personalidades
mundiais para homenagens, dentre eles esteve o
Gestor Esportivo Dr. Sergio Ribeiro, da Universidade
Federal do Piauí (UFPI). A organização espera que
esta iniciativa leve a conscientização sobre o
badminton como área de estudo e incentive um maior
investimento em pesquisas no esporte por
universidades.

A Confederação Brasileira de Badminton (CBBd), por
meio de seu Coordenador de Parabadminton, esteve
presente na 2ª Reunião do Conselho Técnico
Consultivo no Comitê Paralímpico Brasileiro. A reunião
foi realizada em atenção ao ofício n° 57/2017, de
12/09/2017, que estabelece o Conselho Técnico da
entidade, onde foi convocado o Sr. José Artur Veloso
Nogueira, Coordenador de Parabadminton, indicado
pela Confederação Brasileira de Badminton (CBBd)
para compor o referido Conselho.

3

RESUMO DE ATIVIDADES 2018

Fevereiro
Curso de Shuttle Time está
disponível em plataforma online
ainda mais completo.

Dupla brasileira ﬁca com a prata
no Internacional Júnior
A Confederação Brasileira de Badminton (CBBd),
iniciou há vários meses um projeto revolucionário no
esporte. Trata-se de um curso a distância (E-learning)
disponibilizado na internet e destinado a formar
professores através do curso "Badminton Escolar" no
site do e-proinfo. O material ganhou atualizações e
está ainda mais interativo. O curso disponibiliza o
material instrucional da Federação Mundial de
Badminton (BWF) traduzidos para o português pela
própria diretora do projeto, Dra. Keiko Ono Fonseca,
que, juntamente com colegas, disponibilizam o
material e mais de 80 vídeos ilustrativos com
demonstrações e exercícios a serem aplicados ao
ensino de Badminton para crianças. Outros materiais
são disponibilizados como planos de aula e um manual
de orientação ao professor de como aplicá-los. A
ferramenta contou com a colaboração da brasileira
Dra. Keiko Ono Fonseca, que recebeu o honroso
"Women in Badminton Award", da BWF, pelos
relevantes serviços prestados ao badminton.

Fabrício Farias e Jaqueline Lima foram os brasileiros
que mais avançaram no torneio Internacional Júnior da
Espanha de badminton. Em Oviedo, no (18), os
brasileiros conquistaram sua vaga para a ﬁnal
vencendo Calle Fredholm e Martina Corsini, por 2 sets a
0. Na ﬁnal, Fabrício e Jaqueline sucumbiram à dupla
francesa formada por Fabian Delrue e Juliette Moinard,
também por 2 a 0.

Mato Grosso do Sul sedia seletiva
brasileira escolar de badminton de
15 a 19 de março.
A Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE)
e a Federação do Desporto Escolar do Mato Grosso do
Sul (FEEMS) estão nos preparativos ﬁnais para sediar o
3º Campeonato Brasileiro Escolar de Badminton que
acontecerá na cidade de Campo Grande entre os dias
15 e 19 de março.

No Rio contas da CBBd são analisadas pelo Conselho Fiscal e auditoria
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Os conselheiros ﬁscais e auditores examinarem
demonstrações ﬁnanceiras, modiﬁcações de capital,
emissão de títulos de crédito dentre outros
documentos ﬁnanceiros e ﬁscais.

Os conselheiros ﬁscais da Confederação Brasileira de
Badminton (CBBd), Conceição de Maria Pinheiro e
Adriano Ferreira, juntamente com o auditor Sérgio
Silva, estiveram na sexta-feira, 16, no escritório do
Rio de Janeiro analisando as contas e os projetos do
badminton nacional. As documentações são
referentes ao exercício de 2017 da instituição.

Foram repassadas pelo setor administrativo e
ﬁnanceiro as contas, projetos e valores em execução
para que o Conselho Fiscal atuasse no exame de todo
o material.
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Fevereiro
Dupla faz bandeira do Brasil subir ao pódio do YONEX Italian Junior
2018 em conquista de Prata

Fabrício Farias e Jaqueline Lima se tornaram atletas
memoráveis do badminton brasileiro depois das
vitórias que ambos alcançaram com resultados
importantes, até a ﬁnal do Yonex Italian Junior 2018,
que ocorreu no PalaBadminton, em Milão, na Itália,
quando ﬁcaram com a medalha de Prata diante da
forte dupla que enfrentaram. Os jogos da dupla mista
n a c a t e g o r i a S u b 1 9 f o ra m s e n s a c i o n a i s a o
conseguirem superar a dupla da forte Taipei, Liao BoSiang e Huang Yu-Hsun por parciais de 21-16 21-14,

enfrentado, em seguida, na ﬁnal, a dupla que acabou
consagrando-se campeã, Wu Guan Xun e Teng Chun
Hsun, que venceram o jogo levando assim o título de
campeã.
O torneio Yonex Italian Junior teve início no último dia
23 e as ﬁnais ocorreram no dia 25 de fevereiro de
2018, no Centro Técnico Federal PalaBadminton, em
Milão.

Projeto "Verão no Parque Radical"
leva badminton à comunidade do
Rio de Janeiro

Ygor Coelho vence no individual
na França

A Prefeitura do Rio de Janeiro, através da
Subsecretaria do Legado Olímpico, realizou uma série
de oﬁcinas esportivas, aos domingos, no Parque
Radical de Deodoro. Foi o projeto Verão no Parque
Radical. As atividades concentraram-se no período
da manhã, das 9h as 12h e sua segunda versão
aconteceu neste último domingo, 25/02, onde o
parque esteve aberto para população.

Ygor Coelho voltou à quadra para jogar pela Liga
Francesa de badminton no sábado, 24/02.
Defendendo o Union Saint-Bruno, o brasileiro
disputou duas partidas: venceu a de simples, mas foi
derrotado na duplas. Na disputa de simples, Ygor
Coelho fez o seu papel. Ele enfrentou o americano
Bjorn Seguin, 142º. do ranking mundial, e venceu
com autoridade: 21/9 e 21/13. Foi a segunda
participação de Ygor Coelho pelo Union Saint-Bruno. A
primeira foi o empate de 4 a 4 contra o Strasbourg. A
Liga Francesa é disputada por 12 clubes, que são
divididos em dois grupos de seis.

O projeto contou também com atividades lúdicas de
educação ambiental e contou com o apoio da
Confederação Brasileira de Badminton - CBBd.
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Março
Delegação Brasileira inicia
atividades na cidade de Toledo na
Espanha

Delegação Brasileira inicia
atividades na cidade de Toledo na
Espanha

No início de março foi concluído o IV Jamaica
International 2018, torneio que contou com a
participação de mais de 80 atletas de Barbados,
Bélgica, Brasil, Canadá, Cuba, República Tcheca,
Dinamarca, República Dominicana, Índia, Itália,
México, Moldávia, Panamá, Peru, Eslováquia,
Suriname, Trinidad e Tobago, Estados Unidos e
anﬁtrião da Jamaica, e que os atletas pan-americanos
dominaram 4 das 5 modalidades do jogo.

Com o lema Badminton Para Todos, a Delegação
Brasileira (1 Coordenador, 4 Técnicos e 7 Atletas)
começou suas atividades no Complexo Poliesportivo
Rafael del Pino na cidade de Toledo na Espanha. Esta foi
a primeira vez que o intercâmbio entre os dois países
aconteceu. A primeira Jornada Latinoamericana de
Parabadminton teve a proposta de promover uma
troca de experiências entre os treinadores
p o s s ib ilit a n d o a o s a t le t a s u m a im e r s ã o e m
treinamento técnico e tático, além de uma importante
aclimatação para o Torneio Internacional de
Parabadminton da Espanha que acontecerá entre os
dias 07 e 12 de março na cidade de Alcudia (Mallorca),
Espanha.

Artur Silva Pomoceno e Fabiana Silva representaram o
Brasil onde não conseguiram conquistar lugar no pódio
da competição que iniciou dia 27 de fevereiro e
terminou neste último dia 04 de março de 2018.

Seleção Brasileira está na Europa
disputando torneio internacional
de Parabadminton

Professor brasileiro integra grupo
de pesquisadores em Badminton
após encontro na Rússia.

A Seleção Brasileira de Parabadminton seguiu rumo à
Europa no dia 1º de março com destino aos jogos da
IBERDROLA Spanish Para-Badminton International que
aconteceram na Espanha. A equipe brasileira está
composta por 7 atletas, 4 técnicos e o Coordenador de
Parabadminton da CBBd, Artur Veloso. E equipe ainda
esteve em Madrid onde ﬁzeram uma semana de treino.
O evento foi realizado de 6 a 11 do mês. de março na
cidade de Alcudia (Mallorca), Espanha.

O Comitê Russo e a Federação Internacional de
Badminton (BWF) realizaram no mês de fevereiro, em
Kazan, na Rússia, um encontro que proporcionou novos
treinamentos em ciência aplicada e formou um grupo
de pesquisadores mundiais, dentre eles o Gestor
Esportivo, Dr. Sergio Ribeiro, da Universidade Federal
do Piauí (UFPI). Para formar o grupo de estudos foram
convidadas as 10 melhores personalidades mundiais
para homenagens.

Artur Silva Pomoceno e Fabiana Silva representaram o
Brasil na competição que envolveu 80 atletas
internacionais.

6

RESUMO DE ATIVIDADES 2018

Março
Brasil fatura Ouro e Bronze no Brazil International Badminton Cup 2018

Foz do Iguaçu, no Paraná, foi a sede do Brazil
International Badminton Cup que neste ano de 2018
teve sua 33ª edição completada no último domingo,
dia 11, no ginásio Costa Cavalcante. O evento já
tradicional no Brasil é também um dos mais esperados
do país pelo comunidade do badminton e contou com
um total de 72 atletas de 17 países que disputaram o
prêmio total de 25 mil dólares. Sancionada pela
Federação Mundial de Badminton e pela Confederação
Pan Americana de Badminton, a 33ª Brasil
Internacional Badminton Cup 2018 foi uma realização
da CBBD. Ygor Coelho foi uma grande surpresa desta
edição. Decidindo o título do Brasil Open de
Badminton, Ygor Coelho enfrentou o russo Sergey
Sirant e superou o adversário por 2 sets a 0, com
parciais de 21/18 e 21/14, conquistando seu primeiro

Universidade Federal do Mato
Grosso é certiﬁcada pela BWF
com acreditação OURO

É com orgulho que a Confederação Brasileira de
Badminton - CBBd, parabeniza e celebra a conquista da
Universidade Federal do Mato Grosso pela certiﬁcação
BWF com a acreditação OURO no programa "Shuttle
Time Universitário" (Shuttle Time University Program).
O processo de acreditação foi coordenado pela Prof.Dr.
Layla Aburachid, uma das integrantes do Núcleo de
Ciências do Esportes da CBBd e teve a fundamental
participação do tutor Joami Bettim Cabeleira.

título da temporada. Outra grata surpresa no torneio
foi a quantidade de brasileiros no pódio. Os atletas
brilharam em quadra e garantiram, além do Ouro na
Simples Masculina, o Brasil faturou bronze, com
Jeisiane Alves e Tamires Santos na dupla feminina,
seguida também com bronze na categoria Dupla Mista
com Artur Silva Pomoceno e Fabiana Silva e Matheus
Voigt e Lohaynny Vicente. O padrão adotado pela
Confederação Brasileira de Badminton (CBBd), em
eventos que realiza no Brasil, seguiu no Brazil
International Badminton Cup.
Um dos destaques é para a organização e estrutura
sendo dotada de corpo médico e de ﬁsioterapia
destinado ao pronto atendimento dos atletas, bem
como toda uma equipe disposta a atuar na logística do
campeonato.

Foz do Iguaçu sedia assembleia
entre dirigentes nacionais

Na segunda-feira, dia 19, em Foz do Iguaçu, no Paraná,
foram realizadas as assembleias gerais ordinária e
extraordinária, ambas convocadas pela presidência da
Confederação Brasileira de Badminton (CBBd) onde se
ﬁzeram presentes representantes de entidades ﬁliadas,
devidamente credenciados e diretamente vinculadas,
de acordo com edital publicado. No encontro anual
foram convencionados a respeito do relatório das
atividades administrativas e aprovação das contas do
exercício de 2.017. na A.G.O e a respeito de alteração
do Estatuto da CBBd na A.G.E.
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Março
Universidade Campinas é
selecionada para ﬁnanciamento
em pesquisa em parabadminton

Presidente da CBBd participa de
abertura de Projeto Raquetada
Inicial no Paraná

A Federação Mundial de Badminton (BWF) selecionou o
pedido da Universidade Estadual de Campinas para
fomentar, por meio de ﬁnanciamento, o auxílio a
pesquisa de ciência esportiva em Characterization of
Wheelchair Para-Badminton games. Para o programa
de pesquisa BWF 2017-2018 foram recebidas mais de
35 candidaturas de 18 países. Os pedidos vieram de
instituições e acadêmicos individuais que pretendiam
realizar pesquisas em áreas relevantes aplicáveis ao
badminton. A BWF também agradeceu a CBBd pelo
apoio contínuo aos programas de desenvolvimento da
federação mundial.

B PA C i n i c i a t u r m a d e P ó s Graduação em Treinamento de
Alto Nível em Badminton
A Badminton Pan American (BPAC), através da sua
Área de Desenvolvimento, juntamente com a
Universidade Galileu da Guatemala convocaram a
segunda turma para o Curso de Pós-Graduação
identiﬁcado como especialista universitário em
treinamento de alto nível em Badminton. O curso
destinou-se a treinadores, instrutores, professores de
educação física e todos os interessados no esporte. As
aulas começaram no dia 14 de maio e foram ditadas em
espanhol, em um ano letivo, sob a modalidade mista:
Online e Presencial.

Brasileiros recebem honraria
concedida pela BWF por serviços
ao badminton

Com a presença da direção da Centro de Convivência da
Vila “C”, representante da Itaipu Binacional, Secretaria
de Esportes, Confederação Brasileira de Badminton,
Associação de Badminton Cataratas Foz do Iguaçu e
atletas da Seleção Brasileira de Badminton Categoria
Jovens, foi realizada oﬁcialmente a abertura, na
segunda-feira, dia 19, do Projeto Raquetada Inicial, em
Foz do Iguaçu, no Paraná.
O projeto que visa a cidadania tem como razão a
participação na formação do ser humano, tendo como
prioridade crianças em idade escolar de 06 a 14 anos de
famílias que tenham renda dentro dos critérios
previamente estabelecidos, através de atividades
esportivas de badminton e ações multidisciplinares de
forma inclusiva e desaﬁadora para um bem estar geral,
além da possibilidade e descoberta de talentos
esportivos para a modalidade entre os inscritos no
programa de atividades.
A escolha da modalidade foi feira pelas características
técnicas e morais que o badminton possui, agregadas
as ações multidisciplinares para contribuir na formação
do global do ser humano, como proposta de legado.

Duas pessoas brasileiras, uma física e outra jurídica,
receberam no início deste mês, em Foz do Iguaçu, no
Paraná, o Certiﬁcado de Comenda (Certiﬁcate of
Commendation), concedido pela BWF para
organizações externas que renderam signiﬁcantes
serviços para o esporte e provido suporte a BWF. Ao
“Meritorious Service Award” a CBBd indicou a empresa
KYK Shopping S.A pelos relevantes serviços prestados
como a maior investidora do Badminton na região
sudeste sul e o Sr. Elizeu Paulo Machado, que foi
agraciado com a comenda pelos 20 anos de serviços
prestados ao badminton no Brasil.

O projeto funciona no Núcleo 1, do Centro Comunitário
Da Vila C, localizado na Rua Vila Velha, nº 63, Bairro:
Vila C Velha, em Foz do Iguaçu. E em seguida ira se
expandir para outras instituições e regiões.
A conquista foi possível através da parceria de diversas
instituições de vários seguimentos como: Itaipu
Binacional, Centro Comunitário da Vila C, Prefeitura
Municipal de Foz do Iguaçu e Secretaria Municipal de
Esportes, Confederação Brasileira de Badminton,
Shopping Paris, Autosserviço Glória e a Associação de
Badminton Cataratas Foz do Iguaçu.
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Março
6ª edição do ENABAD planeja e consolida futuro da modalidade de forma
participativa.

A 6ª edição do Encontro Nacional de Badminton – ENABAD 2018, evento continuado implantado pela atual gestão foi
realizado em Foz do Iguaçu/PR, com debates entre presidentes e representantes das federações, atletas, além de
diretores das entidades de âmbito nacional e palestrantes convidados, na construção cada dia mais sólida do
presente e futuro seguro da modalidade. As demandas para o ano de 2018 e a prestação contas das ações da CBBd
no ano de 2017 foram tratadas durante o evento que também inclui as pautas do calendário competitivo, calendário
de cursos, regulamento, projeto de desenvolvimento e o as inovações trazidas pela atual gestão e que foram
implantadas na CBBd.

1ª Etapa Nacional revela nível
promissor do badminton nacional

Terminou no domingo, dia 25, no ginásio Alcides Pan,
em Toledo/PR, a 1ª Etapa do Circuito Nacional de
Badminton, torneio disputado por 332 atletas nessa
edição que abriu o calendário 2018 e já demonstrou
sucesso do evento que contou com participação de 48
clubes, de 14 estados da federação.
Os games iniciaram no dia 22 e as ﬁnais dos jogos
foram disputadas entre os melhores atletas do Brasil
onde os resultados obtidos no torneio contam pontos
para o Ranking Nacional – RK 52 das categorias
Principal e Jovem (Sub 11 a 19 anos).
O estado com maior número de participantes foi o
Paraná, com 102 atletas ao todo. O clube com maior
participação foi a Ação Social São Vicente de Paulo (PR)
com 42 atletas inscritos.
Do total de 261 inscritos, 280 são do sexo masculino e
112 do feminino onde os resultados obtidos no torneio
contarão pontos para o Ranking Nacional – RK 52 das
categorias Principal e Jovem.

Universidade realiza laboratório de
performance esportiva em atletas
de badminton

Antecedendo-se a inauguração do laboratório de
performance esportiva do Complexo de Badminton da
UFPI, os atletas piauienses nas categorias Sub-15 e
Sub-19 participaram na escola de Educação Física da
Universidade Federal do Piauí (UFPI) de uma pesquisa
que tem como objetivo principal investigar as
características morfoﬁsiológicas que contribuem para
a detecção de talento no esporte e, que tem como
pesquisadores responsáveis o Prof. Dr. Sérgio Luiz
Galan Ribeiro e Prof. Dr. Fabrício Eduardo Rossi. Foram
realizadas avaliações da composição corporal, para a
estimativa da quantidade de gordura corporal e massa
corporal magra, testes físicos para a determinação da
força, potência, ﬂexibilidade, agilidade e capacidade
cardiorrespiratória, avaliações técnicas e táticas, além
do monitoramento destes atletas por meio da
acelerometria.
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Março
Técnica brasileira é certiﬁcada com nível mais elevado de tecniﬁcação da
BWF

Um anúncio realizado nos últimos dias pela Confederação Pan-Americana de Badminton trouxe ainda mais
conﬁança à comunidade Badminton Brasil quando aos rumos da modalidade no país que, a cada dia, se mostra mais
promissor e alinhado a sólidas conquistas. E um deles, foi o resultado do processo de certiﬁcação que Prof. Norma
Teotonio Rodrigues, técnica da Seleção Brasileira de Badminton Junior, recebeu ao concordar em ser um instrutora
de sistema BWF - Nível 2, após avaliação ﬁnal do instrutor Fran Dacal. O Nível 2 é hoje o nível mais alto dentro da
tecniﬁcação da Federação Mundial de badminton - BWF . Conforme informações da PAN AMERICANA,o piloto do nível
3 estará pronto em 2019. Foi realizado entre os dias 25 a 03 de março de 2018, na cidade de Lima, no Peru, com o
instrutor da BWF, o espanhol Francisco Dacal, o Curso Para Tutores Nivel 2, com a participação efetiva da técnica
brasileira da Seleção Junior da Confederação Brasileira de Badminton - CBBd, Norma Teotônio.

Abril
1ª Etapa Nacional revela nível
promissor do badminton nacional

Terminou no domingo, dia 25, no ginásio Alcides Pan,
em Toledo/PR, a 1ª Etapa do Circuito Nacional de
Badminton, torneio disputado por 332 atletas nessa
edição que abriu o calendário 2018 e já demonstrou
sucesso do evento que contou com participação de 48
clubes, de 14 estados da federação.
Os games iniciaram no dia 22 e as ﬁnais dos jogos
foram disputadas entre os melhores atletas do Brasil
onde os resultados obtidos no torneio contam pontos
para o Ranking Nacional – RK 52 das categorias
Principal e Jovem (Sub 11 a 19 anos).

Universidade realiza laboratório de
performance esportiva em atletas
de badminton

Antecedendo-se a inauguração do laboratório de
performance esportiva do Complexo de Badminton da
UFPI, os atletas piauienses nas categorias Sub-15 e
Sub-19 participaram na escola de Educação Física da
Universidade Federal do Piauí (UFPI) de uma pesquisa
que tem como objetivo principal investigar as
características morfoﬁsiológicas que contribuem para
a detecção de talento no esporte e, que tem como
pesquisadores responsáveis o Prof. Dr. Sérgio Luiz
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Maio
Grupo de pesquisa visa aumentar
desempenho de atletas de
badminton em trabalho inédito no
Brasil

Os grupos de pesquisa NEFADS-UFPI, GENES-UFMA e
CBBd iniciaram trabalho inédito no Brasil que consiste na
avaliação cardiometabólica, nutricional, variabilidade
autonomica, funcional e antropomética em atletas do
badminton, usando para isso o que há de moderna na
ciência do esporte e ﬁsiologia do exercício. A pesquisa
está sendo desenvolvida no Centro de Treinamento de
Badminton, em Teresina, no Piauí e envolve diversos
proﬁssionais na análise dos resultados.

CBBd inicia campanha nacional
"Assédio no Badminton, não!"

Técnica da Seleção Junior realiza
clínica em Aracaju/SE

17 atletas das categorias de base (sub15 a sub19) e 14
professores participaram de uma clínica de badminton,
realizada neste ﬁnal de semana em Aracaju, capital de
Sergipe, durante os dias 4, 5 e 6 de maio de 2018, com
a técnica da Seleção Brasileira de Badminton Junior,
Norma Rodrigues.As atividades englobaram parte
técnica com trabalho de duplas e de individuais, tática e
a física sempre ao ﬁnal dos módulos que também
incluem duas palestras. A clínica tem objetivo de
qualiﬁcar atletas e técnicos de procedimentos e
métodos de badminton a ser introduzido e
desenvolvidos nas atividades da modalidade e tem sido
uma das valiosas ferramentas de aperfeiçoamento
utilizada pela CBBd em vários cantos do país, onde o
projeto voltar a ser desenvolvido também em 2018.

Produção cientíﬁca brasileira em
Badminton cresce

A CBBd inciou uma campanha nacional para enfrentar
mais essa violência contra homens e mulheres da
comunidade Badminton Brasil, para isso criamos o
projeto "Assédio no Badminton, não!"O assédio moral e
sexual não combinam com o ambiente desportivo. As
relações no ambiente de trabalho devem ser
condicionadas ao respeito à liberdade sexual e à
dignidade humana, não podendo ser considerado
tolerável qualquer ato que viole o direito das pessoas de
viverem sem seres molestadas, logo num ambiente que
deve ser de pleno desenvolvimento das melhores
qualidades do seres em formação. A CBBd previne e
combate qualquer forma de violência, inclusive a sexual
ou psicológica.

Nos últimos anos a produção cientíﬁca brasileira
relacionada à modalidade badminton cresceu de forma
expressiva. O Núcleo de Ciências do Esporte, da CBBD,
tem como objetivo, além de incentivar a produção
cientíﬁca de qualidade sobre Badminton, o de mapear
os grupos e pesquisadores individuais no Brasil que
produzem conhecimento sobre Badminton. O Núcleo de
Ciências do Esporte mapeou a publicação do artigo
"Technical and timing characteristics of badminton
mens single: comparison between groups and play-oﬀs
stages in 2016 Rio Olympic Games" (em português
Características técnicas e temporais de jogo de simples
masculino de Badminton: comparação entre os
estágios de grupo e play-oﬀ nos Jogos Olímpicos do Rio
2016") de autoria de João Guilherme Cren Chiminazzo,
Júlia Barreira, Leandro S. M. Luz, William C. Saraiva &
Josué T. Cayres. O artigo foi publicado no Journal of
Performance Analysis in Sport.
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Maio
Badminton é modalidade nos
Jogos da AESFIEG em Goiás

Este ano, dentro das inovações dos Jogos da
Associação de Servidores do SESI e Federação das
Indústrias do Estado de Goiás (AESFIEG), a
comunidade brasileira teve a grata satisfação de
realizar o Torneio de Badminton em Goiânia-GO no dia
15/04, com as ﬁnais e a disputa de terceiros lugares
no dia 21/04, no SESI Clube Antônio Ferreira Pacheco.
O torneio contou com 14 atletas do sexo masculino e
07 do sexo feminino nas categorias simples
masculino, simples feminino e duplas mistas.

Parabadminton participa dos
Jogos Universitários 2018

Brasil conquista 2 Bronzes e 1 de
Prata em Uganda

A equipe brasileira de parabadminton participou do
torneio de Uganda Para-Badminton International 2018,
Kampala, UGANDA, no período de 24 a 29 de abril de
2018, conquistando 2 Bronzes e 1 de Prata. A equipe,
que teve o apoio do Compete Brasília, foi formada pelos
atletas Rômulo Junio Soares - WH2, 9º do ranking
mundial, Geraldo da Silva Oliveira - SU5, 19º do
ranking mundial e a técnica Cláudia Dionice Carvalho
Mendes estiveram representando o Brasil no torneio
cujoa pontos conquistados por nossos atletas, contam
na corrida à classiﬁcação dos jogos Parapan-americano
em Lima 2019.

Árbitro brasileiro percorre estrada
para acreditação BWF
Duas pessoas brasileiras, uma física e outra jurídica,
receberam no início deste mês, em Foz do Iguaçu, no
Paraná, o Certiﬁcado de Comenda (Certiﬁcate of
Commendation), concedido pela BWF para
organizações externas que renderam signiﬁcantes
serviços para o esporte e provido suporte a BWF. Ao
“Meritorious Service Award” a CBBd indicou a empresa
KYK Shopping S.A pelos relevantes serviços prestados
como a maior investidora do Badminton na região
sudeste sul e o Sr. Elizeu Paulo Machado, que foi
agraciado com a comenda pelos 20 anos de serviços
prestados ao badminton no Brasil.

O brasileiro Fabio Lopes Araujo, árbitro da Certiﬁcação
Pa n A m , p a r t i c i p a d e i m p o r t a n t e s t o r n e i o s
internacionais como parte de sua preparação para o
credenciamento da BWF. O torneio Barfoot & Thompson
New Zealand Open 2018, World Tour, foi a última
competição na qual Fabio participou. Entre os jogos que
ele liderou foi a semiﬁnal de Simples Masculina entre o
superstar chinês, Lin Dan, e Heo Kwang Hee (KOR),
resultando em vitória para Lin Dan, que conquistou a
medalha de ouro. Fabio Lopes é um dos árbitros panamericanos que buscará a acreditação da BWF durante
este ano. A CBBd e a BPAC deseja o melhor dos
sucessos para os nossos árbitros.o dos jogos Parapanamericano em Lima 2019.
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Maio
Brasil conhece seus novos campeões após realização da II Etapa
Nacional de Badminton Paralímpico

A cidade de São Paulo recebeu, desde o dia 17, mais uma etapa do circuito nacional de badminton paralímpico, nas
categorias Principal e Jovens, que foi ﬁnalizada neste domingo, dia 20 de maio de 2.018. Os atletas brasileiros
buscaram pontos para o Ranking nacional por meio de disputas que movimentaram a comunidade Badminton Brasil.
Foram disputados jogos na classiﬁcação funcional dos paratletas (WH1 – para pessoas com maior
comprometimento funcional e WH2 – Pessoas com menor comprometimento funcional) e Standing (Andantes). A
arena das disputas foi o Centro Paraolímpico Brasileiro, localizado na Rodovia dos Imigrantes KM 11,5, s/n - Vila
Guarani, em São Paulo - SP, sendo dotado de uma completa estrutura que garantiu o desenvolvimento do desporto

Equipe brasileira fatura Ouro em
Cochabamba

Tr e i n a m e n t o c o m a t l e t a s e
técnicos da seleção de
parabadminton é realizado em São
Paulo

Os atletas brasileiros que estão disputando os Jogos
SULAM 2018 de Cochabamba, na Bolívia, que iniciaram
no último dia 26, venceram os peruanos na Final, na
manhã de segunda-feira (28), por por 3 a 1,
conquistando assim o primeiro ouro da modalidade no
terceiro dia dos jogos de badminton, na disputa por
equipes mistas. O primeiro esporte disputado pelo
Brasil na edição 2018 dos Jogos Sul-Americanos foi o
badminton. Antes mesmo da cerimônia de abertura, o
país estreou no torneio misto por equipes e massacrou
o Chile por 5 a 0. Nas duplas mistas, Artur Pomoceno e
Luana Vicente venceram os peruanos Daniel La Torre e
Danica Nishimira por 2 sets a 0, com parciais de 21/12 e
21/14

No período de 21 a 30 de maio, no Centro Paraolímpico
Brasileiro, está sendo realizado o II Período de
Treinamento com Atletas e Técnicos da Seleção de
Parabadminton, com a organização da Confederação
Brasileira de Badminton (CBBd) e o apoio do Comitê
Paralímpico Brasileiro (CPB), em São Paulo, capital. O
evento foi realizado no Centro Paraolímpico Brasileiro
e tem como objetivo a
preparação técnica e
entrosamento da equipe brasileira de parabadminton
rumo aos Jogos Paralímpicos de 2020 e para o Brazil
Para-badminton International 2018 que acontecerá de
07 a 12 de agosto de 2018 no CT/CPB. Durante a
realização do II Período de Treinamento com atletas e
técnicos da seleção de parabadminton houve a
efetivação da campanha “Jogo Limpo”.
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Maio
Brasil conﬁrma hegemonia no Sulam2018 com 4 ouros e 3 pratas em
Cochabamba

Após uma semana inteira de vitórias, inclusive com a conquista de um Ouro inédito para o Brasil por equipes, o
badminton brasileiro conﬁrmou sua hegemonia na América do Sul, nessa edição XI dos Jogos Sul-Americanos em
Cochabamba, na Bolívia. Os atletas brasileiros voltaram para casa com 4 medalhas de Ouro e 3 de Prata, ao todo 7
medalhas, conforme havia sido a meta anunciada pela Confederação Brasileira de Badminton (CBBd).

Árbitros e juízes de linha são
formados na Bahia para o
Campeonato Pan Americano Jr

A Confederação Brasileira de Badminton - CBBD, realizou
os cursos de Árbitro e de Juiz de Linha, nos dias 26 e 27 de
maio, em Lauro de Freitas, na Bahia, região
metropolitana de Salvador, na Bahia, ministrados por
Pablo Schoeﬀel, Árbitro Nacional da CBBd, Juiz de Linha
Internacional, Juiz de Linha BWF e Árbitro Internacional
Panamericano. O curso foi dividido em dois módulos,
sendo teórico e prático sendo destinados a proﬁssionais
de Educação Física e amantes do esporte em geral. A
qualiﬁcação foi gratuito ondem foram
ofertadas 40
vagas, ambos com habilitação na arbitragem estadual,
onde aprovados participarão do XXVII Campeonato Pan
Americano Jr, que será realizado em Lauro de Freitas –
Bahia / Brasil, no período de 18 a 26/07/2018.
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Junho
Brasil tem primeiro árbitro
acreditado pela BWF

A Federação Mundial de Badminton (BWF) conﬁrmou o
árbitro brasileiro Fabio Lopes como árbitro acreditado
pela BWF, depois de sua importante participação na
Thomas & Uber Cup 2018, realizado em Bangkok, na
Tailândia, onde esteve sob constante avaliação e teve
a oportunidade de liderar partidas exigentes com os
melhores jogadores de badminton do mundo. Desta
forma, Fabio Lopes, do Rio Grande do Norte, se junta à
lista de árbitros pan-americanos que alcançaram o
acreditamento da BWF, sendo o primeiro desse nível
no Brasil.

Brasileiros participam do FZ Forza
Irish ParaBadminton International
2018

Em junho foi realizado o FZ Forza Irish Para Badminton
International 2018 (Internacional de Parabadminton
da Irlanda 2018). O Brasil foi representado pelos
atletas Eugênio Cleto (SP), Marcelo Conceição (DF) e
Vitor Tavares (PR), além do técnico Létisson Samarone
(DF). O Internacional da Irlanda é um dos mais
tradicionais e competitivos torneios de parabadminton
do circuito internacional e este ano contou com a
participação de 152 paratletas de 32 países de
continentes (somente a África não tem
representantes). A competição foi realizada em 5 dias
no belíssimo ginásio National Indoor Arena na cidade
Dublin.

Dois brasileiros são qualiﬁcados para os Jogos Olímpicos de Verão da
Juventude de 2018

A Federação Mundial de Badminton (BWF) anunciou o nome dos atletas que iriam representar a região
Panamericana nos Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2018, em Buenos Aires. Dois brasileiros alcançaram a
classiﬁcação. Fabrício Farias e Jaqueline Lima, ambos de Seleção Brasileira Junior, foram anunciados juntamente
com Nairoby Jimenez (REP), Brian Yang (CAN), Fernanda Saponara (PER), Jennie Gai (EUA), Alonso Medel (CHI) e
Uriel Canjura (ESA). Os Jogos Olímpicos de Verão da Juventude de 2018 serão a terceira edição das Olimpíadas da
Juventude, um grande evento desportivo internacional que também privilegia a educação e a cultura. Os Jogos
seguem a tradição dos Jogos Olímpicos, estando marcados para 6 a 18 de Outubro de 2018. Esta será a primeira vez
na história que os Jogos serão disputados nas Américas, no hemisfério sul e também durante a primavera na cidade
sede, já que os meses de julho, agosto e setembro apresentam temperaturas muito frias em Buenos Aires. Fabrício
Farias é o melhor brasileiro colocado em um ranking mundial, na posição de nº 21 na Junior, enquanto Jaqueline Lia
segue na posição de número 49, entre as 50 melhores jogadoras do mundo.
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Julho
Brasil conquista Ouro e Bronze no Peru International 2018

Foi realizado de 27 de junho a 1º de julho, o Peru Internacional 2018, um torneio da International Series da BWF que
recebeu excelentes jogadores de badminton, na Aldeia Nacional de Esportes de San Luis, em Lima, Peru. Jogadores
de badminton da Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Equador, Guatemala,
Islândia, Jamaica, México, Filipinas, Trinidad e Tobago, Estados Unidos e anﬁtrião Peru disputaram o torneio. O Brasil
faturou Ouro na Dupla Mista com Artur Silva Pomoceno e Fabiana Silva. 26-2415-2121-8 ao vencerem a dupla cubana
Leodannis Martinez Palacio e Taymara Oropesa Pupo, com parciais de 26-24/15-21/21-8.

Brasil conquista 14 medalhas no XXVII Pan Am Junior Championships
2018

O Pan-americano Júnior de Badminton terminou na tarde da quinta-feira (26), com 14 medalhas para a seleção
brasileira nas disputas de simples e duplas. O Brasil fechou o torneio com três medalhas de ouro, uma de prata e
nove de bronze nas disputas de simples e duplas, sendo o quarto lugar geral em número de medalhas. Os brasileiros
disputaram quatro ﬁnais e se deram bem em três delas. William Guimarães venceu na sub-17 masculina e, ao lado
de Rafael Faria, na sub-17 das duplas masculina. Jonathan Matias levou o ouro na sub-19 masculina. Esse foi mais
um evento da BWF, Badminton Panamericana e CBBd, que fez parte da estratégia para desenvolver o Badminton
gerando mais interesse na modalidade no Brasil. O XXVII Pan Am Junior Championships 2018 contou com o apoio da
Sudesb (Superintendência do Desporto do Estado da Bahia) e do Governo do Estado da Bahia. A edição XXVII do Pan
Am Junior Championships 2018 reuniu os melhores e mais preparados atletas do badminton do continente.
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Julho
Presidente Vishu Tolan visita o
Brasil no XXVII do Pan Am Junior
Championships 2018

Árbitros brasileiros recebem
certiﬁcados e acreditações pela
Panamericana.

Três árbitros brasileiros foram certiﬁcados, durante o
XXVII Pan Am Junior Championships 2018, realizado
em Salvador, Bahia. Após um período de avaliação em
quadra, os membros da arbitragem nacional
passaram por um teste de conhecimentos sobre as
regras da modalidade e sua aplicabilidade onde
conseguiram aprovação. Bruno Rodrigues foi
certiﬁcado PanAm. Daiane Sandi Cella foi acreditada
enquanto Pablo Jardim Patron foi acreditado PanAm.
A entrega das certiﬁcação e acreditações foi realizada
na cerimônia de encerramento do evento, nesta
quinta-feira, 26.

O presidente da Confederação Pan Americana de
Badminton - BPAC, Vishu Tolan, chegou ao Brasil para
acompanhar o XXVII do Pan Am Junior Championships
2018, na cerimônia oﬁcial de abertura marcada para esta
sexta-feira (20), 15h, no Centro Panamericano de Judô, em
Salvador/BA. O presidente da Confederação Brasileira de
Badminton - CBBd, Francisco Ferraz e o Diretor Técnico da
entidade, José Robero Santini, recepcionaram Tolan na
tarde de ontem (19), ao conheceram as instalações onde
estão sendo disputados os jogos PanAmJr 2018. A
Confederação Pan-americana de badminton, nomeada
Badminton Pan Am (BPA) e a Confederação Pan-Americana
de Badminton (PABC) são uma associação de Federações
Nacionais para a representação, em todo o continente
americano, para o desenvolvimento e o desenvolvimento
do badminton, além de organizar competições regionais,
certiﬁcadora de árbitros e manutenção da unidade e regras
da modalidade.

CBBd usa moderno software de
análise de desempenho no
Panamericano Junior 2018

Durante a reta ﬁnal de preparação para XXVII Pan Am
Junior Championships 2018 , a comissão técnica da
Seleção Brasileira Junior de Badminton, além dos
treinamentos, fez um curso, ministrado pela
representando do Comitê Olímpico do Brasil, Carol
Bastos, que utlizou e ensinou a utilizar um moderno
software, especíﬁco para a análise de desempenho. O
programa mostrou-se bem útil para as comissão
técnica que determinou a capacitação para se utilizar
o software de análise de desempenho, visto que o
COB disponibilizou o equipamento, que é muito
importante para se fazer toda análise da equipe
brasileira e também dos adversários. Inicialmente foi
feita a utilização no Panam Jr e segue como meta de
ampliação para os jogos do selecionado adulto e
junior, além do trabalho habitual com os atletas como
foco também na utilização deste importante software
nos treinamentos diários.
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Julho
Atletas encerram participação
no PanAm Junior Academy em
Salvador

Após o XXVII Campeonato Pan-Am Junior de 2018,
no Centro Panamerican de Judô, em Salvador da
Bahia, foi realizada a Academia Pan Am Júnior (PAN
AM JUNIOR ACADEMY), com atletas da Argentina,
Chile, Equador, El Salvador, México, Paraguai, Peru e
anﬁtrião do Brasil. Eric Pang (NED), treinador
principal desta Academia Pan-Americana, liderou os
dias de treinamento, que também incluíram a
participação de treinadores da Pan Am como parte da
Coaching Experience. A Academia Pan Am Junior,
organizada pela Badminton Pan Am Confederation,
em colaboração com a Confederação Brasileira de
Badminton - CBBd, permitiu que atletas na região
compartilhassem experiências e desfrutassem de
treinamento de alto nível, aprendendo novas formas
de treinamento e conhecendo melhor a modalidade
que jogam.

Encerradas atividades do Coach
Conference 2018 no Brasil

Após o XXVII Campeonato Pan-Am Junior de 2018, a
Confederação Pan-Americana de Badminton
organizou, com o apoio da Confederação Brasileira
de Badminton - CBBd, uma Conferência de
Treinadores nas instalações do Centro PanAmericano de Judo de Salvador da Bahia, Brasil. Os
treinadores experientes Martinus Van Dooremalen
(NED) e Norma Rodriguez (BRA) foram encarregados
de compartilhar esta conferência com treinadores de
diferentes países da região: Argentina, Equador, Peru
e Brasil, que compartilharam conhecimentos e
experiências para promover o crescimento de Pan
Am Badminton.

Cultural Day proporciona visita a
santuário marinho na Bahia

IV Copa Norte-Nordeste de
Badminton destaca campeões da
região

O Piauí respirou novamente o badminton quando
Teresina foi a sede da 4ª Copa Norte-Nordeste, com
atletas de toda região disputando os pódios. A copa
foi bastante movimentada e com um altíssimo nível
entre os estados que participaram. Alguns principais
nomes do badminton do país competiram no torneio,
que teve a organização local da Federação de
Badminton do Piauí. O Ginásio do IFPI foi o palco das
competições nas disputas dos jogos nas categorias
Principal e Jovens.

Durante a realização do XXVII Campeonato Pan
Americano Jr, na Bahia, atletas, árbitros e técnicos
tiveram a oportunidade de conhecer de perto um
pouco sobre as tartarugas marinhas, sendo um
privilégio que foi disponibilizado dentro da
programação do Cultural Day, no último dia 21. O
participantes tiveram contato com a biodiversidade, a
beleza natural e a riqueza histórica e cultural da
região turística que fazem do Museu, um dos mais
frequentados do Brasil, localizado na Praia do Forte.
Entre tanques e aquários, são 600 mil litros de água
salgada com exemplares da fauna marinha da região
e de quatro das cinco espécies de tartarugas marinhas
que ocorrem no Brasil, em diferentes estágios do ciclo
de vida. O Cultural Day porporcionou acesso
multimídia, cinema, vídeo, aquários, tanques,
exposição permanente de painéis fotográﬁcos, loja e
restaurante. Um espaço cultural recebe eventos com
artistas nacionais, internacionais e locais. As
informações estão distribuídas por todo o espaço,
através de painéis em português e inglês.
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Agosto
Show de medalhas: Brasil faz bonito no internacional e conquista 16 no
para-badminton

O Brasil terminou o II Brazil International de Para-badminton dando um show de evolução ao conquistar 16
medalhas no total, numa evolução fantástica, subindo no pódio em quase todas as classes disputadas. Ao todo
foram 4 medalhas de Ouro, 4 de Prata e 8 de bronze. Vitor Gonçalves Tavares foi o brasileiro recordista de medalhas
nessa competição onde das 4 medalhas de Ouro ele conquistou 3, sendo outra conquistada por Abinaecia Maria Da
Silva. As competições realizadas a partir de 2019 serão classiﬁcatórios para os atletas dos Jogos Paralímpicos de
Tóquio 2020 onde a modalidade terá sua estreia. O parabadminton é o badminton estruturado para pessoas com
deﬁciências físicas. 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.

I Camp Internacional de Para-badminton é realizado no Brasil em São
Paulo

Durante dois dias, dias 6 e 7 deste mês de agosto, em São Paulo, a Confederação Brasileira de Badminton - CBBd,
em parceria com a Federação Espanhola de Badminton, com o Apoio do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB),
realizaram o I Acampamento Brasil Internacional de Parabadminton (I Camp Brazil International), evento realizado
no Centro de Paraolímpico Brasileiro – CPB. A proposta do intercâmbio foi o de reunir equipes de vários países antes
da segunda edição do Internacional do Brasil 2018, para sessões de treinamento.
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Setembro
Projeto universitário leva
badminton à comunidade

Rio, Paraná e Piauí protagonizam
maior número de pódios no
Nacional de Curitiba
A popularização do badminton no Brasil ganha mais um
episódio de avanço, desta vez com exemplo de sucesso
em Tocantins, onde foi dado início de projeto para toda a
comunidade na Universidade, através do programa da
Universidade Federal do Tocantins "Uft em movimento",
onde foram aprovados dois projetos de Badminton em
duas cidades do Estado, um no Campus de Palmas e
outro no Campus de Porto Nacional. As atividades, já
i n i c i a d a s , a c o n t e c e m d e n t r o d a U n i ve r s i d a d e
gratuitamente para toda a comunidade. Esses espaços
ainda receberão melhorias. As quadras serão pintadas e
ﬁcarão ﬁxas, prontas para serem usadas para os
praticantes. É o avanço do badminton em todo brasil com
a qualidade certa.

Brasileiros intensiﬁcam
treinamento para os Jogos
Olímpicos da Juventude 2018 e
Tóquio2020

Foi ﬁnalizado no domingo, 16, no ginásio do Clube
Curitibano, em Curitiba/PR, a II Etapa Nacional de
Badminton 2018, torneio que contou com a participação
de 311 atletas brasileiros competiram nas quadras em
539 games, em mais uma edição do nacional de
badminton que contou com a participação de 48 clubes,
de 10 estados da federação. O Rio de Janeiro, com
destaque para a MIRATUS (Associação Miratus De
Badminton) foi o estado que mais faturou medalha,
sendo 20 no total, com 12 de ouro, 5,5 de prata e 7,5 de
bronze, sendo seguido pelo Paraná, que com o
supremacia da ASSVP (Ação Social São Vicente de
Paulo), conquistou o segundo lugar no quadro geral de
medalhas com 12 no total, sendo 3,5 3 de ouro, 3 de
prata e 1 de bronze. O terceiro lugar ﬁcou com o Piauí,
com 19 medalhas, 3 de ouro, 3 de prata e 8,5 de bronze,
sendo destaque a ASBAGDI (Associação de Badminton
do Grande Dirceu).
Há pouco menos de 30 dias do início das competições de
Badminton no mega evento esportivo mais importante
deste ano que acontecerá em nosso continente
americano: os Jogos Olímpicos da Juventude Buenos Aires
2018, onde o Brasil será representado por dois grandes
atletas. Fabrício Farias (BRA) e Jaqueline. Lima (BRA), que
alcançaram a qualiﬁcação nas cotas de acolhimento e
universalidade realizaram treinos especíﬁcos. Fabricio
Farias é a estrela brasileira no lugar 25 no BWF Junior
Ranking. Farias alcançou a classiﬁcação (15º lugar) após
vários meses de competição. A jovem promessa do Brasil,
Jaqueline Lima, participou de torneios de alto nível como o
Mundial Júnior de 2017, o Malaysia International
Challenge 2017, o Espanhol Junior 2018, o Italiano Junior
2018, o Holandês Junior 2018, entre outros, conquistando
algumas medalhas que contribuíram para sua preparação
e qualiﬁcação para estes Jogos Olímpicos na posição 25.
Atualmente, Jaqueline está na 48ª posição no ranking
Junior do BWF e continua a se preparar para as grandes
competições deste ano.
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Setembro
Curso de capacitação em
badminton é realizado em Goiás

IV Campeonato Brasileiro de
Parabadminton celebra seus
campeões e campeãs
No último dia 31 de agosto, foi realizado em Goiás, na
Unidade Integrada SESI SENAI Aparecida de Goiânia, o
curso teórico-prático de capacitação em badminton. 32
proﬁssionais de educação física das unidades do SESI do
Estado de Goiás participaram da capacitação. O curso
abrangeu diversos conteúdos comi história do
b a d m i n t o n , e q u i p a m e n t o s u t i l i z a d o s , r e g ra s ,
empunhaduras, técnicas e exercícios, além de em toda a
prática do curso foram realizados vários exercícios
pedagógicos para o desenvolvimento de
empunhaduras.A ministração do curso foi feita pelo prof.
Everton Pontes Freitas, que é tutor em Shuttle Time e
Juiz de Linha Internacional. Com os professores
capacitados, o maior objetivo é disseminar a modalidade
nas unidades e estado. Algumas unidades do SESI em
diferentes regiões já iniciaram o desenvolvimento do
badminton, fazendo agora parte do portfólio de
atividades físicas do SESI. A CBBd parabeniza mais essa
iniciativa que fomenta ainda mais o badminton em todo
país.

Paratleta brasileiro concorre a
Atleta do Mês das Américas pelo
APC.

O paratleta brasileiro, Vitor Tavares está, está
concorrendo ao Atleta do Mês das Américas pelo APC
(Athlete of the Month). Tavares é "Prêmio Paralímpicos
2017" e é uma forte esperança de pódio para o Brasil nos
jogos paralímpícos. Sua posição de número 9 no ranking
mundial, na classe SS6, reforça a expectativa. Tavares
tem passagem pelo Brazil International 2017, Spanish
International 2018, Irish International 2018 e três vezes
medalhista de ouro no Para Badminton International
2018.

No domingo, 23, chegou ao ﬁm o IV Campeonato
Brasileiro de Parabadminton. O torneio foi realizado
no Centro de Treinamento Paralímpico, em São
Paulo, e teve a participação de 64 atletas de diversas
classes paralímpicas. Um dos destaques foi o
curitibano Vitor Tavares, da classe SS6, que faturou
duas medalhas de ouros nas disputas: simples
masculina e dupla masculina, ao lado de Dhiego Vidal
Guimarães, que ﬁcou com a prata na simples
masculina. Na Dupla Feminina, SL3 – SU5, Abinaécia
Maria da Silva e Cintya da Silva Oliveira foram as
campeãs, ao vencerem a dupla formada por Danielle
Carvalho Martins Rodrigues de Araújo e Maria Raiane
Lúcia Da Silva. Vale lembrar que outras medalhas
foram entregues nos primeiros dias do IV
Campeonato Brasileiro de Parabadminton. Além de
coroar os campeões brasileiros, esse torneio também
foi a terceira etapa do Circuito Nacional de
parabadminton. A competição contou pontos para o
ranking nacional da modalidade e os resultados
valem para inscrição no Bolsa Atleta.

Brasil conquista cinco medalhas
no IX International Mexicano de
Badminton

O Brasil realizou mais um feito inédito e importante
para o badminton brasileiro nas quadras mexicanas
durante o IX International, quando as duplas Irmãos
Farias e Irmãs Vicente venceram seus adversários no
último domingo, 23, fechando da melhor maneira
possível o torneio de duplas Masculina e Feminina,
quando Fabrício Farias/Francielton Farias e Lohaynny
Vicente/Luana Vicente conquistaram a medalha de
Ouro. Com esse resultado o Brasil volta pra casa com
cinco medalhas no total.
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Outubro
Brasil fatura dois bronzes no International Series da Guatemala

Fabiana Silva, na Simples Feminino (SM), e Fabrício Farias/Jaqueline Lima, nas duplas mistas (DX), conquistaram
a a medalha de bronze. Esse foi o resultado do Brasil no International Series da Guatemala de badminton neste
ﬁm de semana. Fabiana Silva venceu o primeiro set contra a canadense Talia Ng pela semiﬁnal, mas acabou
levando a virada da adversária. 125ª. do ranking mundial, ela fez 21/19 na parcial inicial, mas perdeu as duas
seguintes por 21/18 e 21/9. Já Fabrício Farias e Jaqueline Lima, pela DX, perderam o primeiro set para os cubanos
Leodannis Palacio e Taymara Pupo por 21/18, venceram o segundo por 21/15, mas perderam novamente no
terceiro por 21/13. Faltou muito pouco para que os brasileiros chegassem à decisão na Guatemala.

Árbitra brasileira atua como
D e b u t y Re f e r e e n o s J o g o s
Olímpicos da Juventude

A árbitra brasileira, Shirly Gabay, representou a
qualidade da arbitragem nacional nos Jogos
Olímpicos da Juventude Buenos Aires 2018, entre 6 e
18 de outubro. Nessa que foi a terceira edição dos
JOJ, Shirly atuará como Debuty Referee. Shirly
Gabay, referee certiﬁcada Pan Am, com vasta atuação
na CBBd com sua brilhante contribuição para o
badminton, conseguiu o grande e inédito feito após a
Federação Mundial de Badminton - BWF, reconhecer
sua capacidade no desenvolvimento de suas
atribuições ao lhe cominar o nível mais elevado para
árbitros de badminton: o "Referee Acreditada BWF".
O reconhecimento do trabalho de Gabay não poderia
deixar de ser feito. Nos últimos anos ela se dedicou
incansavelmente como coordenadora de juízes de
linha para atuação nos jogos olímpicos de Badminton
no Rio 2016, o que acabou sendo prova de sucesso.

COB recebe alunos para
atividades na promoção dos
valores olímpicos

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) abriu suas portas,
literalmente, para alunos e professores da rede
municipal de ensino do Rio de Janeiro. Cerca de 70
crianças, de 6 a 9 anos, das Escolas Municipais Átila
Nunes Neto, de Jacarepaguá, e Professor Manoel
Maurício, de Cosmos, viveram uma manhã especial
na quarta-feira, dia 24, entrando em contato com o
Movimento Olímpico através de atividades culturais,
lúdicas e esportivas realizadas na sede do COB, no Rio
de Janeiro. Os alunos participaram de clínicas de
badminton e taekwondo, assistiram a uma
apresentação de teatro e participaram de uma oﬁcina
de pintura sobre o Movimento Olímpico. Ao ﬁnal do
encontro, antes do lanche, receberam a visita do
Ginga, onça-pintada mascote do Time Brasil.
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Outubro

Brasil é
bronze
nos com
Jaqueline
Lima, a
menina
olímpica

Mais uma medalha para a conta do Brasil nos Jogos Olímpicos da Juventude (YOG). Jaqueline Lima, a
nossa menina olímpica, garantiu bronze na disputa por equipes mistas internacionais, do Badminton. A
brasileira Jaqueline que fez uma campanha histórica na disputa individual no Badminton, nos Jogos
Olímpicos da Juventude, conquistou uma medalha de bronze em equipe mista ao disputar a prova de
integração após duas disputas que resultou na medalha. A atleta do Time Brasil fez parte da equipe
Theta, formada por quatro representantes do masculino e quatro do feminino, que se enfrentam em uma
melhor de dez partidas. Ela jogou cada uma das partidas com uma parceira, na primeira com Tereza
Svabikova, da República Tcheca, e na segunda com a australiana Zecily Fung. A prova de integração é
colocada pelo Comitê Olímpico Internacional como uma maneira estreitar o laço entre os países
participantes colocando diferentes nacionalidades para competirem em algumas modalidades.
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Outubro
Paratletas trazem 4 medalhas ao Brasil após pódio em torneio da
Dinamarca.
O Brasil ganhou mais quatro
medalhas vindas após o após o pódio
c o n q u i s t a d o p e l o s p a ra t l e t a s
Rogério de Oliveira e Marcelo Alves
Conceição, que faturam 2 ouros, 1
prata e 1 bronze para o país, do
torneio Denmark Para-Badminton
International 2018, que foi realizado
em Odense no período de 17 a 21 de
outubro, com ﬁnal no domingo. Os
atletas de Parabadminton Brasil
Marcelo Alves Conceição, Rogério de
Oliveira e Eduardo Regis viajaram
com o objetivo de conquistar
pontuação para o ranking mundial e
para o ranking Parapan 2019.

Foz do Iguaçu recebe edição do
programa de Badminton Escolar
"Shuttle Time"

Campanha do Brasil em Santo
Domingo fatura 6 medalhas
Foi realizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, o programa
de Badminton Escolar / Shuttle Time com a parceria da
Confederação Brasileira de Badminton - CBBd,
Badminton World Federation – BWF e a Associação de
Badminton Cataratas de Foz do Iguaçu – ABCFI. O
objetivo do programa é apresentar a modalidade
olímpica Badminton, principais fundamentos na teoria e
prática, dando direcionamento mínimo do jogo e suas
regras, além de ajudar os professores a preparar,
planejar suas aulas fundamentadas, divertidas,
seguras, mantendo o referencial ideal para o esporte e
mais ainda, possibilitando um esporte que pode ser
para toda vida e para a família.

Os atletas brasileiros encerraram a campanha no IX
Santo Domingo Open
2018 nessa sexta-feira
(26/10) com sete medalhas. Fabiana Silva
conquistou o título de simples no feminino, enquanto
as irmãs Lohaynny e Luana Vicente foram campeãs
nas duplas entre as mulheres. Jaqueline Silva e
Fabrício Freitas ﬁcaram com a prata. O país ﬁcou com
três bronzes no individual masculino, nas duplas
masculinas e nas duplas mistas. O Brasil já tinha
garantido três bronzes com brasileiros que chegaram
até as semiﬁnais dos torneios: Arthur Pomoceno
(individual masculino); Fabrício Farias/Francielton
Farias (duplas masculinas); Fabrício Farias/Jaqueline
Lima e Arthur Pomoceno/Fabiana Silva (duplas
femininas).
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Novembro
Programa de valores olímpicos do
COB proporciona encontro de
atleta de badminton com alunos
Atletas da Colômbia realizam
intercâmbio de treinamento no
Brasil
A manhã dos alunos Escolas Municipais Tenente General
Napion, de Ramos, e Guimarães Rosa, de Magalhães
Bastos, ganhou uma atmosfera olímpica nesta terça-feira,
dia 6. Cerca de 80 crianças, de 6 a 14 anos, e 10
professores ocuparam o Comitê Olímpico do Brasil (COB)
para participar do Transforma, programa de promoção dos
Valores Olímpicos do COB, que insere alunos no
Movimento Olímpico através de atividades culturais,
lúdicas e esportivas realizadas na sede da entidade, no Rio
de Janeiro. Na visita, crianças e adolescentes
experimentaram clínicas de badminton e taekwondo e
ainda participaram de um bate-papo com o atleta olímpico
de badminton Ygor Coelho. A ação, chamada COB de
Portas Abertas, foi iniciada com um teatro, onde músicos e
contadores de histórias levaram de forma lúdica alunos ao
mundo olímpico. Em seguida, a garotada participou de
oﬁcina de pintura e partiu para a clínicas esportivas, onde
jogaram badminton e aprenderam alguns golpes de
taekwondo.

Seis atletas colombianos estiveram realizando
treinamento no CT da Seleção Brasileira Júnior de
Badminton, em Teresina. Os atletas pertencentes à
Seleção Antioquia, sendo três homens, duas
mulheres e um treinador, irão realizar treinos no
centro de excelência em badminton até o ﬁm deste
mês, cuja supervisão é da técnica nacional júnior,
Norma Rodrigues. Laura Valentina Londoño,
Cristina Ramírez Morales, Dainne Marulanda Cano,
Jhon Fernando Berdugo Palacio, Mateo Barrientos
Arroyave realizam treinos nos dois turnos, manhã e
tarde, onde são desenvolvidas atividades que
englobam parte técnica com trabalho de duplas e
de individuais, tática e a física, com a
disponibilização dos aparelhos avançados na
academia do Centro do Treinamento. Também
foram disponibilizados os alojamentos do CT onde
os atletas estão acomodados. O período de
treinamento tem como objetivo qualiﬁcar ainda
mais os atletas e ao técnico que acompanha a
equipe, Camilo Gallego .

Brasil lidera número de medalhas no Panam Para-badminton
Championships 2018

Os paratletas brasileiros que disputaram os jogos do V Panam Para-badminton Championships 2018, que iniciou
no último dia 08 de novembro, no Centro de Alto Rendimento da Villa Desportiva Nacional La Videna, em Lima no
Peru, com as ﬁnais ontem, domingo, dia 11, foram os destaques nos pódios da competição, em quase todas as
categorias. Ao todo foram 13 medalhas de Ouro, 9 de Prata com o segundo lugar e 16 terceiros lugares com
pódios de brasileiros.
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Novembro
Equipe Júnior do Brasil sai da 22ª posição e se torna a 19ª potência
mundial no badminton.

O Brasil está hoje entre os tops 20 do mundo com sua equipe júnior. Após, na competição por equipes sair em
terceiro do Grupo D do Li NING BWF World Junior Mixed Team Championships 2018, onde disputou ao lado da
França, Uganda, Noruega e Taiwan, o país protagoniza o 19° lugar, vindo da 22ª posição no ano passado. Um
avanço de três postos em relação a 2017. Com 3 a 0 contra a República Tcheca, a seleção brasileira júnior encerrou
participação na competição por equipes que foi realizada no Canadá. Na sexta-feira (9), Fabrício Farias, Jaqueline
Lima, Izak Batalha e Jonathan Mathias ﬁzeram bonito e não deram chances para e equipe tcheca. As disputas por
equipes consistem em melhor de cinco de jogos. As seleções se enfrentam nas duplas masculinas, nas duplas
femininas, nos dois jogos de simples, um de cada categoria, e, se preciso for necessário, um jogo de duplas mistas
é realizado para deﬁnir o desempate, o que acabou não sendo o caso pois o Brasil venceu três disputas, as duas
simples e a de duplas masculinas, os jogos das duplas femininas e mistas não precisaram ser realizados.

Brasil é top 15 na simples e cabeça de chave 6 em dupla no Mundial
Júnior 2018

O Brasil ainda comemorava sua subida estratégica e promissora de 22ª para 19ª no ranking mundial por equipes
quando a BWF anunciou mais um feito histórico e extremamente importante para o país: uma atleta brasileira
entre as top 15 no Li NING BWF World Junior Championships 2018, na Simples Feminina Sub19 e uma dupla
mista cabeça de chave 6, na Sub 19, demonstrando a grata evolução brasileira na modalidade.
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Novembro
Assembleia Geral Extraordinária
para discutir atualização do
estatuto é realizada em SP

Novo pleno do STJD tem posse
protocolar dos novos membros
na CBBd

Foi realizada na manhã de sexta-feira (23), em
Americana/SP, a Assembleia Geral Extraordinária
convocada pela Confederação Brasileira de
Badminton (CBBd), nos termos do art. 24 do estatuto
da entidade. O presidente Francisco Ferraz de
Carvalho abriu os trabalhos da assembleia, que foram
seguidos pelo advogado Bruno Gelmini na condução
das explanações de atualização do estatuto para que
se enquadrasse com a portaria nº 115/2018 do
Ministério do Esportes. A alterações foram
submetidas à análise dos presidentes ou
representantes de cada entidade ﬁliada. O Estatuto
da CBBd, devidamente alterado, passou a atender os
ditames da portaria ministerial, onde foi deliberado
sobre a proposta do Regimento Interno do Conselho
Fiscal e do Regimento Eleitoral da CBBd.

No início da tarde da sexta-feira (23), no Hotel
Florença, em Americana, São Paulo, durante a
programação da sétima edição do Encontro
Nacional de Badminton foi dada posse protocolar
dos novos membros do Superior Tribunal de Justiça
Desportiva da Confederação Brasileira de
Badminton – CBBd. A reunião, com a presença dos
dirigentes do badminton nacional foi aberta pela
professora, Dra. Keiko Fonseca que discorreu sobre
a importância do evento para a consolidação das
políticas de gestão de entidade. Foi dada posse ao
novo presidente de STJD, o advogado Dr. Daniel
Blikstein, presidente, que destacou a importância
do encargo para a segurança e a disciplina,
situações essenciais para a prática e
desenvolvimento do desporto.

Sétima edição do Enabad 2018 é ﬁnalizada com confraternização entre
dirigentes após debates.

Foi concluída neste último domingo, dia 25, em Americana (SP), a 7ª edição do Encontro Nacional de Badminton
– ENABAD 2018.2, evento continuado implantado pela atual gestão cuja pauta é o debates entre a entidade
máxima do badminton no país e os representantes das federações, atletas, além da comunidade no âmbito
nacional e internacional, sempre com palestrantes convidados, tudo na construção cada vez mais sólida da
modalidade.
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Novembro
Badminton brilha nos Jogos
Escolares da Juventude etapa
Natal

Brasileiros estão entre os
campeões do PanAm
Parabadminton 2018

Encerrada a maior edição dos Jogos Escolares da
Juventude, com cerca de 5 mil alunos de 2.157
escolas públicas e privadas do país. A maior
competição estudantil já realizada no país chegou ao
ﬁm no último domingo, dia 25. Organizados pelo
Comitê Olímpico do Brasil (COB) desde 2005, os
Jogos Escolares da Juventude reuniram neste ano,
pela primeira vez, as duas faixas etárias (12 a 14 e 15
a 17 anos) em uma etapa nacional que movimentou
Natal (RN), levando esporte, educação e cidadania
para cerca de 5 mil atletas/alunos de 2.157 escolas
públicas e privadas todos os estados do Brasil.
Momentos que se tornarão inesquecíveis na vida dos
futuros astros do esporte brasileiro, após passarem
pela maior de todas as edições já realizadas pelo
COB, com destaque para o brilho do badminton na
competição.

Brasileiros ﬁzeram parte dos emocionantes jogos
que foram disputados neste último dia do V Pan Am
Par Badminton Championships 2018, realizado em
Lima, Peru, com a participação de outros atletas de
Parabadminton da Argentina, Canadá, Chile,
Colômbia, Guatemala, Estados Unidos, Venezuela e
o anﬁtrião Peru. Mais de cem jogadores da Pan Am
ﬁzeram a lição de casa e deram seu melhor para
buscar os melhores resultados e marcar pontos para
se classiﬁcar para os Jogos Parapan-Americanos de
2019. Vitor Tavarez (BRA) conquistou 3 medalhas de
ouro. Marcelo Alves (BRA), Eduardo Oliveira (BRA) e
Cintya Oliveira (BRA) e Julio Godoy (BRA) também
conquistaram mais de uma medalha de ouro neste
torneio.

Dois paratletas brasileiros participaram de torneio na Austrália

Os paratletas brasileiros Leonardo Zuﬀo e Johann Breno. O torneio iniciou dia 22 de novembro e teve suas
ﬁnais neste domingo, dia 25, onde foram apresentados os campeões. Os representantes do Brasil não
conseguiram pódio na competição, volta pra casa com mais essa grande experiência internacional para a
carreira, algo muito importante.
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Dezembro
Finais do Campeonato Brasileiro de Badminton demonstram altos
níveis da modalidade no país

O calendário nacional de badminton deste ano de 2018 teve sua última etapa nesse ﬁnal de semana, na capital
capixaba, onde foi realizado o campeonato brasileiro de modalidade com 171 atletas inscritos. O campeonato
iniciou no dia 6 e teve suas ﬁnais neste domingo, dia 9, no ginásio Tancredão, em Vitória, onde o Brasil conheceu os
campeões e campeãs do torneio que teve a participação de 13 estados e 43 clubes. Foram disputados 301 jogos
nas categorias Principal e Jovem onde os resultados contaram pontos para o Ranking Nacional – RK 52. São Paulo
foi o estado com o maior número de atletas na competição (40), enquanto que o Joca Claudino Esportes do Piauí é o
clube com maior número de representantes no torneio (22). O badminton alcançou um elevado nível de
desempenho e organização através de uma série de ações gerenciais e técnicas que alçam a modalidade olímpica a
patamares de qualidade outrora não percebidos, no que se tornou a realidade inquestionável de ser a terceira
maior potência das Américas.

Atletas recebem prêmios e
homenagens na 20ª edição do
Prêmio Brasil Olímpico (PBO)

1ª Copa Centro-Oeste de
Badminton foi um sucesso e
entra para a história

Uma verdadeira celebração do passado, para
inspirar o presente e motivar novas conquistas no
futuro. Assim pode ser deﬁnida a 20ª edição do
Prêmio Brasil Olímpico (PBO), realizada nesta
terça, dia 18, no Teatro Bradesco, no Rio de Janeiro.
A festa de gala organizada pelo Comitê Olímpico do
Brasil (COB) coroou os atletas brasileiros do
badminton Luan Gomes e Jaqueline Lima, além de
Ygor Coelho, vencedor da modalidade do PBO 2018
. Durante a cerimônia, foram relembrados grandes
momentos do Time Brasil ao longo dos últimos 20
anos, tempo em que o PBO é realizado, e
homenageados nomes históricos do esporte
brasileiro.

A cidade de Rio Verde em Goiás, sediou a 1ª Copa
Centro-Oeste de Badminton, entre os dias 30 de
novembro e 02 de dezembro, onde aconteceu no
ginásio poliesportivo da Unidade SESI/SENAI. A
competição contou com 145 atletas dos estados de
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins
e Distrito Federal. A competição foi realizada pela
Federação Goiana de Badminton (FEGOB), sob a
coordenação geral do professor Everton Pontes,
diretor técnico. Através do apoio da CBBd, do SESI
e de algumas empresas locais, a competição foi um
sucesso, com o objetivo ainda de fortalecer o
desenvolvimento do badminton na região.
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Atleta do parabadminton
brasileiro recebe Prêmio
Paralímpicos 2018
O atleta do parabadminton, Vítor Tavares,
recebeu pela segunda vez o Prêmio
Paralímpicos 2018. A cerimônia aconteceu na
noite desta quarta-feira, 12, no Centro de
Treinamento Paralímpico, em São Paulo. Esta
foi a oitava edição do Prêmio Paralímpicos,
honraria que encerra a temporada do
Movimento Paralímpico nacional.

Brasil fatura 30 medalhas no Sulamericano de Badminton no Peru

Mais uma vez o Brasil domina o pódio em um torneio internacional demonstrando a potência que é no continente.
Desta vez foi durante Campeonato Sudamericano Adulto y Juvenil de Bádminton Lima 2018 , torneio realizado na
cidade de Lima, no Peru, com as ﬁnais no último domingo, dia 2. Os resultados mais brilhantes veio no masculino
com Arthur Da Silva Pomoceno levando o Ouro na Simples Principal, tendo os colegas Gabriel Cury, Donnians
Lucas Abreu De Oliveira, Alisson de Souza Vasconcellos em dupla com Mateus Carijo Cutti, Eloa Souza e Evelly
Gomes, Felipe Roberto Mendes Ribeiro e Francisco Brandão, juntamente com Munnyk de Laia e Tamires dos
Santos, Fernando da Costa Vieira Junior e Maria Emanuelle Ferreira da Rocha subindo ao lugar mais alto do pódio.
Na Principal simples o Brasil completou o pódio com Cleyson Nobre dos Santos com a prata e Mateus Carijo Cuttio
o bronze. Nas duplas, na mista, Waleson Vinicios Evangelista dos Santos e Gabriele ﬁcaram com a prata. Ao todo o
Brasil conquistou 8 Ouros, 9 Pratas e 13 medalhas de Bronze. As competições iniciaram dia 25 de novembro e se
seguiram até dia 2, no domingo, no Ginásio Desportivo Videna, com 274 atletas em quadra que disputaram os
489 jogos do torneio.
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