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RESUMO DE ATIVIDADES 2017

2017 foi um ano marcante no Brasil e no mundo.
Em nosso país enfrentamos um período difícil, de crises nanceira, scal e social. Ao mesmo
tempo, aprendemos muitas lições e vislumbramos oportunidades.
A CBBd mais uma vez rearmou seu foco em realizações e nas conquistas possíveis, com
participação ativa no diálogo com os federados e seus atletas, em parceria com outras
entidades, com propostas ao Ministério dos Esportes, Comitê Paralímpico Brasileiro e
Comitê Olímpico do Brasil para colaborar o desenvolvimento do desporto de nosso país.
Este foi o ano da qualicação. Fizemos história no setor com a promoção, em parceria com
várias entidades, nos quatro cantos do Brasl, de diversos cursos, destacando também nossa
plataforma online que trouxe muitas novidades em 2017.
A CBBd promoveu ainda, em âmbitos nacional e internacional, uma série de grandes
eventos, atividades que demonstraram, perante toda a diversidade de nosso país com
dimensões continentais, o engajamento e a paixão de nossos colaboradores, pelo
badminton.
O ano de 2017 foi ainda um grande ano para o setor esportivo porque selou a união das
duas entidades de maior representatividade que lutaram, dia a dia, por uma realidade mais
justa a todos. Todas estas realizações foram possíveis graças a um espetacular time de
prossionais comprometidos com a modalidade, que cresce a cada e se projeta cada vez
mais no cenário internacional, como potência das Américas e nomes importantes no
ranking mundial Junior e Principal, com quem tenho a honra e o orgulho de compartilhar
essas vitórias.
Estou certo de que 2018 será um ano ainda melhor para a CBBd e de que faremos história
com a realização dos muitos projetos.
Mais do que isto, estou conante de que o badminton, que entrou denitivamente na pauta
do desporto nacional, irá nalmente ocupar o lugar prioritário na agenda dos órgãos de
fomento.
E nós, da CBBd, continuaremos na linha de frente dessa luta, que é dos prossionais do
setor, de empresas públicas e privadas e de todos os brasileiros, por mais saúde e qualidade
de vida no Brasil que veem por meio das atividade do esporte, como ferramenta
importante nas transformações sociais deste país! O presente resumo das atividades, nessa
edição, mostra bem o nossos empenho e buscar essa realidade de conquistas que
mantemos rme.
Muito obrigado e boa leitura!

Francisco Ferraz de Carvalho
Presidente CBBd
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Janeiro
Investimentos no badminton
brasileiro sofre corte para
2017
Os investimentos no esporte brasileiro
suportaram uma considerável queda em
2017, ano pós olímpico. Só no badminton foi
de 11% a queda no orçamento, o que
signiﬁcou uma abundante perda de capital e
prejuízos para projetos até então
consolidados. A redução dos investimentos
veio principalmente do corte do repasse da
Lei N° 10.264, lei Agnelo Piva, onde as
d i v e r s a s c o n f e d e ra ç õ e s o l í m p i c a s e
paralímpicas passaram a contar com uma
renda perene para investir em projetos
visando à preparação dos atletas e à
participação nas mais diversas competições
nacionais e internacionais, além da aquisição
de equipamentos e da contratação de pessoal
especializado, como treinadores e
proﬁssionais de alto gabarito, entre outras
ações. Na CBBd a previsão de cortes no
orçamento pelo COB foi recebida com
preocupação, já que projetos importantes
dentro do planejamento estratégico e do
calendário de competições sofreram
impactado com a queda de receita.

Bolsa Pódio lança edital para
próximo ciclo olímpico e
paralímpico
O Ministério do Esporte publicou edital para
seleção pública de atletas a serem
patrocinados pelo programa Bolsa Atleta,
categoria Pódio, no ciclo olímpico 2020.
Foram contemplados atletas de modalidades
individuais que compõem o programa dos
Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos. A
categoria Pódio é a mais alta do programa
Bolsa Atleta e foi criada, em 2013, com o
objetivo de patrocinar atletas com chances
de medalhas e de disputar ﬁnais nos Jogos
Rio 2016. No período, foram contemplados
322 atletas, num investimento da ordem de
R$ 60 milhões. Atualmente, 122 atletas são
apoiados pela iniciativa, com bolsas que
variaram de R$ 5 mil a R$ 15 mil.

CBBd divulgou circular que versou sobre apresentação de
atestado médico
A Confederação Brasileira de Badminton - CBBd, por intermédio de seu Presidente, comunicou
que para o ano de 2017 os atletas que tivessem interesse em jogar um campeonato organizado
pela CBBd necessitariam de apresentarem um atestado médico informando que os mesmos
estariam aptos à realização de atividades esportivas. O não envio do atestado médico até a data
informada implicou, em muitos casos, na retirada do nome do atleta da lista de inscritos para a
competição.
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Janeiro

Campinas recebeu edição do
Coach Education - Nível 2
Brasileira foi nomeada
membro da Comissão de
Ciências do Esporte da BWF
Durante reunião do Conselho da BWF, em
Bilbao (2016) foi nomeada a Drª. Keiko Ono
Fonseca como membro da Comissão de
Ciência do esporte da BWF.
Dentre vários trabalhos realizados na área
cientíﬁca através de políticas de
desenvolvimento de grande reconhecimento,
a professora Keiko é organizadora de alguns
programas de crescimento do Badminton
nacional, entre eles o NCEB pelo qual a CBBd
compartilha a felicidade em ter uma diretora
no quadro da BWF.
Visando orientar a prática esportiva, o
alcance do máximo desempenho e segurança
no esporte, desde a iniciação até o
treinamento, nos mais diferentes ambientes
de prática da modalidade como educação,
alto rendimento e adaptado e em todas as
suas categorias sendo escolar, iniciação,
intermediário, alto desempenho, lazer,
parabadminton, inclusivo, a CBBd
recentemente criou o NCEB – Núcleo de
Ciência do Esporte em Badminton que
também tem como objetivo, facilitar o acesso
à informação bem como disseminá-la tal que
o conhecimento produzido chegue mais
rapidamente ao ambiente de aplicação.

A cidade de Campinas, em São Paulo, foi sede
da primeira edição do Curso Internacional de
Formação de Técnicos - Coach Education Nível 2, promovido pela Confederação
Brasileira de Badminton (CBBd) e realizado
pela BWF e PANAM, com o objetivo de elevar
a qualidade dos nossos técnicos.
A formação aconteceu de 25 a 30 de
novembro de 2016, no CT da Seleção
Brasileira, com certiﬁcação da BWF,
ministrado pelo tutor espanhol, o professor
Francisco Alvarez Dacal.

Diretora nomeia integrante
da Comissão Nacional de
Arbitragem
A portaria nº 003/2017, da CBBd, de 30 de
janeiro de 2017, nomeou Rosana Leal para
integrar a diretoria da Comissão Nacional de
Arbitragem. O documento foi assinado pela
Presidente da CNA, Shirly Gabay que,
considerando a necessidade de desenvolver,
normatizar e promover a arbitragem
nacional visando o aprimoramento dos
árbitros e consequente crescimento da
modalidade, promoveu tal ato
administrativo de nomeação.
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Presidente inicia viagens pelo Brasil para fomentar ainda mais o
badminton
O presidente da Confederação Brasileira de Badminton, Francisco Feraz de Carvalho, iniciou no
início do mês de janeiro, pelo Estado do Maranhão, uma série de viagens e visitas aos demais
entes federados com o propósito de fomentar ainda mais e modalidade no território brasileiro e
dar apoio às práticas e incentivar projetos locais, em
intercâmbio direto com a entidade máxima do esporte no
"É direito de todo ser, criança, jovem
Brasil.
ou adulto, deter oportunidades ao
No primeiro encontro, o presidente se reuniu com o
Presidente da Febama (Federação de Badminton do Estado
do Maranhão), José Carlos Ribeiro, onde discutiram
assuntos relevantes como o Campeonato Norte Nordeste,
que foi realizado no mês de maio, de 18 a 21, na capital São
Luiz , nas categorias Adulto e Jovem, bem como a Lei de
Incentivo ao Esporte do Maranhão, que apresenta-se como
um instrumento legislativo que proporciona grande
oportunidade para a descoberta de novos talentos, e mais
do que isso, reforça a importância do esporte estarem
presentes na vida das pessoas e da comunidade. A lei
dispõe sobre a concessão de incentivo ﬁscal para
contribuinte ﬁnanciar projeto esportivo.

entretenimento e lazer, além de uma
carreira proﬁssional que os realizem.
As iniciativas proposta por nossa gestão
preenchem um vazio e carências
existentes no país através do incentivo
de boas práticas no badminton, e no
esporte como um todo, e a propagação
de conhecimento como ferramenta
ideal para todos que necessitam do
esporte, de atividades saudáveis como
utensílio de desenvolvimento da nação
em muitos aspectos que só o esporte é
capaz de gerar. Neste momento a união
e a congregação são dispositivos mais
importantes".

Na seqüência dos trabalhos, uma reunião foi feita com a equipe da Universidade Federal UFMA, sobre o projeto nacional da CBBd, intitulado "Ciência do Esporte", que têm por metas
incentivar a produção cientíﬁca de qualidade sobre Badminton.
De acordo com o presidente Francisco Ferraz, essas séries de ações em visita aos estados
brasileiros durante este novo ciclo de gestão, 2017/2020, tem por princípio base tornar
palpável aquilo que o esporte sabe fazer de melhor, que é a "inclusão social, promoção da
igualdade e oportunidades econômicas".
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Fevereiro

Brasil fatura medalha de Prata no primeiro desaﬁo
do novo Ciclo Olímpico
O Brasil conquistou a medalha de Prata na
ﬁnal da XXI versão do Campeonato Pan Am
Adulto por equipes, a Santo Domingo, na
República Dominicana, o que signiﬁca um
importante resultado logo em início de
temporada e entrada, também, do Ciclo
Olímpico 2017/2020, onde a Seleção
Brasileira de Badminton mostrou ser uma
g ra n d e p o t ê n c ia n o Ba d m in t o n n a s
Américas.

primeiro desaﬁo dentro deste novo ciclo
olímpico, é também nossa primeira
competição internacional e nossos atletas
demonstraram o quanto são guerreiros. A
equipe do Canadá é uma equipe forte,
mesmo assim todos foram pra cima,
lutaram e foram recompensados com um
lugar no pódio, importante para todos nós",
disse o Presidente da CBBd, Francisco
Ferraz.

A equipe do Brasil fez uma espetacular
campanha desde que embarcou na terçafeira, dia 14 de fevereiro, rumo a Santo
Domingo, na República Dominicana onde
disputou a primeira jornada de competições
internacionais de 2017.
«Foi um resultado animador. É nosso

A comitiva brasileira retornou ao Brasil onde
seguiram os treinamentos e desenvolveram
estratégias para consolidar ainda maiores e
melhores resultados para a Seleção, e para
o país, nesta modalidade que cresce e se
desenvolve a cada instante em solo
brasileiro.
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Professores Brasileiros tem
pesquisa aprovada e
ﬁnanciada pela Confederação
Mundial de Badminton
Dois professores de Santa Catarina,
Anderson Andres e Diego de Carvalho,
submeteram projeto intitulado “Antecipação
e potencial relacionado a eventos em jovens
atletas de badminton: Diferenças entre
jogadores competitivos e de nível
recreativo” à Confederação Mundial de
Badminton – BWF que abre editais que
visam ﬁnanciar e estimular pesquisas
cientíﬁcas referentes à modalidade de
Badminton no mundo.
No ﬁnal do ano passado os pesquisadores
receberam a conﬁrmação que o projeto
tinha sido aprovado e que seria ﬁnanciado
pela BWF. O projeto é resultado de uma
parceria entre a Associação Meio Oeste de
Badminton e o Programa de Mestrado em
Biociências e Saúde da Universidade do
Oeste de Santa Catarina.
252 atletas de todo Brasil, de 41 clubes distintos,
de 11 estados, sendo 93 mulheres e 159 homens,
disputaram os jogos da I Etapa Nacional de
Badminton, realizada na capital paulista, de 02 a
05 de março, no ginásio do Clube Pinheiros, onde
foram concorridas partidas das categorias Simples
Masculinas, Simples Feminina, Dupla Mista, Dupla
Masculina e Dupla Feminina, da Principal e Jovens.

Brasil brilha no pódio do 32º
Brazil International
Badminton Cup
São Paulo voltou a ser sede do Brazil
International Badminton Cup, no domingo,
dia 12 de março, no Clube Pinheiros, na
capital paulista.
O 32º Brasil Internacional Badminton Cup
2017 foi uma realização da CBBD e contou
com um total de 86 atletas de 22 países,
disputando o torneio que rendeu US$ 20.000
em prêmios e pontos no ranking mundial.
Os atletas brilharam em quadra e
garantiram, além da Prata na Simples
Masculina, o Brasil faturou Prata, com
Fabiana Silva, na Simples Feminina, seguida
por Bronze na mesma categoria, com Paloma
Eduarda da Silva. Já na Dupla Feminina o
B ra s i l s u b i u e m t o d o s o s p ó d i o d a
competição, arrebatando o Ouro com a dupla
Jaqueline Lima e Samia Lima, seguidas por
Thalita Correa e Paloma Eduarda da Silva,
com a Prata e, em terceiro lugar, Paula
Pereira e Fabiana Silva, com o Bronze na
competição. Hugo Arthuso e Fabiana Silva
foram os campeões na Dupla Mista ao
levarem o Ouro. Já os brasileiros Fabrício
Farias e Samia Lima, juntamente com a
dupla também brasileira, formada por Luiz
Dos Santos e Mariana Pedrol Freitas,
conquistaram a Prata.
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Março
Presidente da CBBd visita
projetos de badminton no Rio
de Janeiro

Badminton realiza assembleia
em Teresina entre dirigentes
nacionais
Foram realizadas em Teresina as assembleias
geral ordinária e extraordinária, ambas
convocadas pela presidência da Confederação
Brasileira de Badminton (CBBd), onde se
ﬁzeram presentes representantes de cada
entidade ﬁliada, devidamente credenciados e
diretamente vinculadas.
No encontro anual foram convencionados a
respeito do relatório das atividades
administrativas e aprovação das contas do
exercício de 2.016, na A.G.O e a respeito de
alteração do Estatuto da Confederação
Brasileira de Badminton (CBBd), na A.G.E.
O presidente da CBBd, Francisco Ferraz,
destacou a importância do evento para o
consolidação do projeto de transparência e
participação na gestão da entidade, assim
como o ﬁel cumprimento do princípios da
legalidade e da eﬁciência.
Os representantes das federações, sendo
delegados, prepostos ou seus presidentes,
tomaram ciência do relatório das atividades
que foram demonstradas tanto pela Gerência
Administrativa quanto por meio de auditoria
independente, e as demandas contábeis, pela
da empresa de contabilidade da entidade
nacional.

O presidente da Confederação Brasileira de
Badminton, Francisco Ferraz de Carvalho,
desenvolveu agenda de compromissos no
estado do Rio de Janeiro no início do mês de
março, onde incluiu visita a duas cidades:
Niterói e Nilópolis, como plano de
desenvolvimento do badminton no estado
ﬂuminense.
Em Niterói o presidente visitou o projeto
#éobad, capitaneado pelo professor e exatleta da seleção brasileira, Gabriel Alcântada.
Um almoçou com o vereador Bruno Lessa,
apoiador do projeto, fez parte da agenda do
presidente, que conﬁrmou o interesse de
estreitar os laços para o incremento de uma
parceria e conjecturar oportunidades para o
desenvolvimento da modalidade em Niterói e
no Estado do Rio de Janeiro.
Já em Nilópolis foi feita uma visita oﬁcial à
secretaria de esportes do município com a
intenção de buscar apoio para o fomento da
modalidade e estreitar relações para que
projetos estruturadores da modalidade sejam
desenvolvidos na região e que contem,
oportunamente, com o apoio da CBBd.
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Março
Mais dois estados federados
são contemplados com
máquina de encordoar
Os estado do Paraná e Sergipe já contam com
máquinas de encordoar raquetes. Os
federados foram contemplados pela ação da
atual gestão da Confederação Brasileira de
Badminton (CBBd), que realizou as doações
das modernas máquinas foram
desenvolvidas em um conceito de precisão,
rapidez e segurança no encordoamento que
compensa qualquer perda durante o
movimento das cordas, proporcionando
sempre a mesma tensão nas raquetes
utilizadas pelos atletas.
Outras unidades do equipamento estão
previstas para doações aos federados e em
breve serão distribuídas.

Atleta brasileiro é Prata no International Challenge da Polônia
em Varsóvia
Bjorn Seguin, o inglês Sam Parsons e até o
indiano Subhankar Dey, mostrando assim
que está numa excelente fase na modalidade.
Na semiﬁnal da competição o brasileiro
derrotou Michal Rogalski, um atleta anﬁtrião
quando, na grande ﬁnal, enfrentou o Jia Wei
Tan, onde o malaio, após um duro embate,
venceu por 21-13, 20-22, 21-10.

O atleta brasileiro, Ygor Coelho, que estava
treinando no INSEP, com a seleção francesa,
conquistou no dia 26 de março, em Varsóvia, a
medalha de prata no International Challenge
da Polônia.
Ygor Coelho teve que superar adversários
difíceis para chegar à ﬁnal, como o americano

A medalha de prata é um ótimo resultado
para o Ygor Coelho que vem de duas ﬁnais
consecutivas em International Challenge,
sendo que a penúltima, em São Paulo, no
início do mês no Brazil International
Badminton Cup.
O ano de 2017 iniciou com os bons resultados
para o jovem atleta de 20 anos, que segue
com mais conquistas além das que obteve no
ano de 2016.
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Abril
Paraíba realizou 5ª Edição do
Aberto de Duplas
Foram realizados nos dia 07 e 08 de abril, no
ginásio do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB, os
jogos da 5ª Edição do Aberto de Duplas - "Taça
Super Badminton PB", nas categorias Jovens
(SUB-17 e SUB-19) e na categoria Principal
(Aberta). Todos os jogos foram bastante
disputados e de alto nível. O evento já
tradicional na capital paraibana teve suas
principais partidas e a mais esperada na
categoria Principal.

Ygor Coelho fatura medalha de
bronze em torneio na França
O atleta brasileiro, Ygor Coelho, conquistou a
terceira medalha em seu terceiro torneio
válido pelo circuito mundial da modalidade em
2017. A conquista veio como uma seqüência
de resultados que vem logo após ser vicecampeão da Copa Brasil Internacional e do
Open da Polônia, ﬁcando neste torneio
disputado na França, com a medalha de
bronze no Orléans International.
O ano de 2017 para Coelho denotou que o
atleta experimentou seu melhor momento da
carreira, sendo hoje o principal atleta de do
país com a melhor posição conquistada por um
brasileiro.

Presidente da CBBd faz
apresentação à imprensa de
Centro de Treinamento de
Badminton no Piauí
O presidente da Confederação Brasileira de Badminton, Francisco Ferraz, apresentou à imprensa
do Piauí as instalações e o projeto de conclusão da obra do CT em Badminton. A solenidade foi
realizada na manhã do dia 6, onde participaram o Reitor da UFPI, Professor Doutor José
Arimateia Dantas Lopes, o Coordenador da instituição, Professor Sérgio Galan e diversas outras
autoridades. Diversos veículos de comunicação do estado prestigiaram o evento.
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Abril
Badminton é apresentado em
escolas ribeirinhas de Manaus
Durante a realização da Seletiva das Escolas
da Zona Ribeirinha para os Jogos Escolares de
Manaus (MUNICIPÍADAS), o Presidente da
Federação Amazonense de Badminton,
Ricardo Pina, aproveitou a oportunidade para
apresentar a modalidade de Badminton para
p r o f e s s o r e s e a l u n o s , t o d o s ﬁ c a ra m
empolgados com a novidade. A apresentação
foi na Comunidade do Pagodão, na calha do
Rio Negro e na Comunidade São Pedro, na
calha do Rio Amazonas, onde tiveram a
participação de mais de 50 crianças nos dois
eventos. A Secretaria Municipal de Educação
(SEMED) irá incluir a modalidade de
Badminton nos Jogos Escolares de 2017.

Brasileiros se destacam em
torneio no Peru e conquistam
vários pódios
94 atletas estiveram disputando, no Centro
de Alto Desempenho Videna, na cidade de
Lima, no Peru, de 20 a 23 de abril, a 22ª
edição do campeonato Peru Internacional
Challenge 2017. Quatro brasileiros estiveram
na disputa, sendo três pódios conquistados
na competição. Ygor Coelho foi campeão da

Simples Masculina, Já Samia Lima faturou o
Bronze na Simples Feminina, voltando ao
pódio fazendo dupla com Jaqueline Lima,
onde juntas conquistaram a Prata na Dupla
Fe m i n i n a d a c o m p e t i ç ã o. O s a t l e t a s
brasileiros seguiram uma rotina de treino que
garantiu sucesso em quadra na temporada,
ao mesmo tempo que se prepararam para os
desaﬁos internacionais que trouxeram a cada
etapa, experiência aos jovens atletas que
tantas alegrias proporcionam ao badminton
nacional.
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Abril
Jovem atleta se consagra campeã em torneio na Europa

A atleta brasileira, Juliana Vieira Viana, conquistou na segunda-feira (17), o Ouro na Simples
Feminina ao derrotar a atleta Hungara Kitti Szotak, nos dois games decisivos na ﬁnal do Victor
Jot U17 2017, realizado em Edegem, na Bélgica. Natural de um dos estados celeiros de grandes
atletas do badminton nacional, Juliana Viana estava treinando na Espanha, com o professor
Francisco Alvarez Dacal, onde a atleta fez parte de um intercâmbio esportivo em busca de
melhor qualiﬁcação, onde os resultados puderam ser observados. Com apenas 12 anos, Juliana
Viana já estaria disposta a ser um dos destaques do badminton brasileiro. Sua temporada na
Europa visa justamente proporcionar ao talento brasileiro as condições necessárias para que o
perﬁl da atleta melhore a sua colocação na Ranking Mundial da BWF no Womens Singles.

Brasil conquista título inédito de
campeão pan-americano durante
ﬁnal de semana em Cuba
O Brasil conquistou o título inédito ao ganhar
medalha de ouro, no domingo, dia 30 de
abril, no "Sport City Hall", na cidade de La

Havana, Cuba, quando, na
categoria Simples
Masculinos, Ygor Coelho,
cabeça de chave, ganhou de
Osleni Guerrero de Cuba com
uma pontuação de 1221,21-16,21-10. Osleni
estava em três ﬁnais
continentais consecutivos,
vencendo em 2013 e 2014.
Ele foi a primeira semente
dos Jogos Pan-Americanos
de Markham em 2015. Ygor
Coelho já havia conquistado
a posição de cabeça de chave quando venceu
o Guerrero em seu segundo título do Peru
International Challenge. O XXI Pan American
Championships 2017
foi disputado em
Havana, Cuba, com início dia 27 e as ﬁnais no
domingo, dia 30.
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Maio

Atleta do parabadminton participa
de solenidade dos Jogos Distritais
em Manaus
A Secretaria de Estado de Educação (Seduc)
do Amazonas abriu oﬁcialmente os Jogos
Distritais que reúne no mês de maio as
escolas públicas estaduais de Manaus. A
cerimônia de abertura oﬁcial dos jogos foi
realizada em Manaus, contando com a
participação de 2 mil alunos, dentre esses
uma das condutoras da tocha, a atleta do
parabadminton, Mikaela da Costa Almeida, da
E. E. Cacilda Braule Pinto, ﬁliada à FAMBd Federação Amazonense de Badminton. O
evento também contou a presença do
presidente da FAMBd, Ricardo Pina de Oliveira
e do 2º vice-presidente da CBBd, Vicente
Florência da Silva Junior.

Presidente da CBBd desenvolve
agenda institucional na Paraíba

O presidente da Confederação Brasileira de
Badminton, Francisco Ferraz de Carvalho,
esteve no Estado da Paraíba, onde se reuniu
com o presidente da FEBAPB, Franklin Keill
Batista Martins, desenvolvendo uma agenda
institucional que incluiu reunião com o
Secretário de Estado da Juventude, Esporte e
Lazer, Bruno Figueiredo Roberto, cuja pauta
foi a discussão de vigência do acordo de
cooperação técnica entre as organizações
citadas, relacionado ao Ginásio II da Vila
Olímpica Parahyba, a ﬁm de que seja um
centro nacional de treinamento da seleção de
base pelo prazo de 10 (dez) anos. A visita
institucional que a CBBd fez no estado ﬁliado
tem o propósito de fomentar ainda mais o
badminton em todo território nacional.

Com força badminton brasil assume posições gloriosas no Ranking
Mundial
E maio o badminton brasileiro colheu frutos de grandes batalhas projetando-se o cenário
internacional, com louvor. O brasileiro Ygor Coelho despontou no ranking mundial da BWF na
56º, na Simples Masculina e foi classiﬁcado para o mundial que aconteceu em agosto, em
Glasgow, na Escócia, com a vaga N33 das 64 possíveis e um dos três classiﬁcados da Panam, na
competição onde disputam os 64 melhores do mundo. Outros talentos emergentes despontam
no cenário desportivo. São talentos que a cada dia estão sendo lapidados e que começam suas
trajetórias de sucesso com grandes triunfos em torneios internacionais onde, além dos prêmios,
conquistam experiência para continuarem suas missões de permanecerem sendo as estrelas do
badminton brasileiro, repaginando a história dessa nação com as novas gerações de talentos
vitoriosos.
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Maio

Copa Norte Nordeste demonstra
força do badminton na região
Em sua terceira edição, a Copa Norte
Nordeste de Badminton este ano foi realizada
em São Luis, no Maranhão, no período de 18 a
21 de maio, onde foram disputados jogos nas
modalidade Jovens e Adultos, com games nas
categorias Simples Masculinas, Simples
Feminina, Dupla Mista, Dupla Masculina e
Dupla Feminina.

Divulgadas informações sobre
acesso às Bolsas de Participação
Feminina de parabadminton
A BWF tem o prazer de fornecer informações
sobre os critérios e processo de candidatura
para acesso às Bolsas de Participação
Feminina para os atletas SL3 e SL4 em 2017.
A Bolsa de Participação Feminina oferece
oportunidades para atletas femininas para
solicitar apoio ﬁnanceiro para participar e ser
internacionalmente classiﬁcado em um BWF
sancionada Competição Internacional em
2017.

Maranhão é agraciado pela CBBd
com máquina de encordoar por
meio de projeto da instituição

85 atletas foram inscritos, sendo 23 mulheres
e 62 homens, de 18 clubes de 5 estados da
federação. O estado com maior número de
participantes foi o anﬁtrião Maranhão, com
um número de 28. O clube com maior número
de atletas inscritos foi Joca Claudino Esportes,
com 13 atletas inscritos.
As competições ocorreram no ginásio da APAE
São Luís, na capital maranhense e foram uma
realização da Confederação Brasileira de
Badminton (CBBd), com o apoio da Federação
de Badminton do Estado do Maranhão
(FEBAMA).

Durante a abertura dos eventos da Copa
Norte Nordeste de Badminton os atletas do
Maranhão foram agraciados pela atual gestão
da CBBd, que realizou a doação de moderna
máquina de encordoar raquetes, onde foram
desenvolvidas em um conceito de precisão,
rapidez e segurança no encordoamento que
compensa qualquer perda durante o
movimento das cordas, proporcionando
sempre a mesma tensão na raquetes
utilizadas pelos atletas. Os atletas do estado
poderam utilizar a máquina para ajustar
melhor a pressão das malhas de suas
raquetes, oferecendo maior rendimento
durante o treino. Os ensinamentos dos
p ro c ed iment o s t amb ém es t ão s end o
compartilhados .
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Junho

Paratleta brasileiro fatura
medalha de bronze em torneio
internacional

Tr a b a l h o d e p e s q u i s a d o r e s
brasileiros sobre Badminton é
publicado em revista
internacional.
O artigo "Assessment of Speciﬁcity of the
Badcamp Agility Test for Badminton Players"
dos autores brasileiros Luiz de França Bahia
Loureiro Jr, Mário Oliveira Costa Dias, Felipe
Couto Cremasco, Maicon Guimarães da Silva,
Paulo Barbosa de Freitas, foi aceito para
publicação impressa no Journal of Human
Kinetics volume 57/2017, 191-198 (DOI:
10.1515/hukin-2017-0060), na seção de
treinamento esportivo.

A Núcleo de Ciências do Esporte em
Badminton parabeniza os pesquisadores
brasileiros e valoriza a disseminação dos
resultados de investigação cientíﬁcas sobre
badminton.

O FZ Forza Irish Para-Badminton
International 2017 proporcionou para o Brasil
medalha de Bronze, em dupla, com o atleta
Marcelo Alves Conceilção, em Wh1, subindo
ao pódio da competição juntamente com
Bernard Lapointe, do Canadá, no 3º lugar na
competição. O torneio foi disputado de 20 a
25 de junho entre 130 atletas de 28 países. A
equipe Brasileira foi formada pelos atletas
Marcelo Alves Conceição, Carlos Alberto
Hessel Rodrigues e pela treinadora Claudia
Dionice Carvalho Mendes. A medalha do
Marcelo Alves tem valor de mundial assim
como o destaque de Claudinha, a treinadora.
pelo seu brilhante trabalho junto aos atletas.
O Brasil inteiro ﬁca feliz com essa conquista
do parabadminton brasileiro.

II Etapa Nacional de Badminton
revela campeões da modalidade
na Principal e Jovens

A II Etapa Nacional de Badmtinon foi
ﬁnalizada no primeiro ﬁm de semana de julho,
na cidade de Teresina, no Piauí, mostrando os
melhores atletas do esporte nas categorias
Principal e Jovens. O torneio reuniu nomes
expressivos da modalidade no Brasil que
competiram no Centro de Treinamento em
Badminton, localizado no Setor de Esportes
da UFPI, onde foram realizadas cerda de 450
jogos, sagrando-se como campeões atletas
do Piauí e Paraná.

A revista tem classiﬁcação A2 no Qualis Capes
para Educação Física e seu fator de impacto
em 2016 foi 0.798.
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Julho

Brasil conhece os campeões e
campeãs da II Etapa Nacional de
Parabadminton
O Brasil conheceu os campeões e campeãs da
II Etapa Nacional de Parabadminton, na
categoria Principal e classiﬁcações Wheelchair
(Cadeirante): WH1 e WH2 e Standing
(Andantes): SL3, SL4, SU5, SS6 e SI9, nas
ﬁnais que aconteceram no domingo, dia 9 de
julho, na cidade de Teresina.
O torneio reuniu 45 atletas, sendo 36 homens
e 9 mulheres de 21 clubes, dos estados que
estiveram representados na competição.
Pernambuco foi a federação que mais
inscreveu atletas. Os clubes com o maior
número de participantes foram a AAPPD e
CIEP/UFSE, com 9 cada. A segunda etapa do
Circuito Nacional de Parabadminton, ocorrida
nas instalações do Therezina Hall, contaram
pontos para o Ranking Nacional.
O torneio foi uma realização da Confederação
Brasileira de Badminton (CBBD) e contou com
o apoio local da Federação de Badminton do
Piauí (FEBAPI) .

Curso de Juiz de Linha será
realizado em Teresina/PI
Dividido em dois módulos, sendo teórico e
prático, foi realizado em Teresina o curso de
juiz de linha, no dias 23, 24 e 25 de junho e
continuação de 29 de junho a 2 de julho de
2017, no Setor de Esportes da UFPI, com
carga horária total de 50h aulas ministradas
pelo árbitro oﬁcial dos Jogos Olímpicos Rio
2016, prof. Tamyack Macêdo.

4 atletas do badminton
representarão o Brasil na
Universíade de Verão 2017

O Brasil foi representado por quatro atletas na
edição 2017 da Universíade de Verão,
segundo maior evento esportivo do planeta,
que foi realizada entre 19 e 30 de agosto, em
China Taipei, e contará com a participação de
300 pessoas compondo a delegação
brasileira. A lista de pré-convocados do
Badminton foi divulgada em julho e constou
de dois homens e duas mulheres.
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Julho

Brasil volta a conquistar pódios no
maior torneio júnior de badminton
da América

Brasil é bronze no XXVI PANAM
Júnior
No dia 23 de julho chegou ao ﬁm o
Campeonato Panamericano Júnior 2017 por
equipes, em Markham no Canadá e contou
com a participação de 10 países. No confronto
ﬁnal os EUA venceram o Canadá com o placar
de 3x1. O Brasil começou a jornada do XXVI
PANAM JR no grupo B com Chile e Haiti. Ao
ﬁnal do primeiro dia de jogos a seleção saiu
líder do grupo. No dia seguinte nossa equipe
teria uma missão dura contra os EUA na
semiﬁnal. Após jogos emocionantes no
confronto entre as potencias sul-americana e
norte americana, os EUA seguiram para Final.
Já para o Brasil havia a honra em permanecer
no Pódio enfrentando o México e garantindo o
bronze com o resultado de 3-1.

Rio Grande do Norte celebra seus
campeões após realização da I
Etapa Estadual de Badminton
A FNBd - Federação Norteriograndense de
Badminton realizou a primeira de três etapas
do circuito estadual de badminton. O evento
contou com a participação de 44 atletas
ﬁliados de 10 instituições, distribuídos nas
categorias Sub 13, Sub 15, Sub 17, Sub 19,
Adulto, Master e Senior.

O maior torneio júnior de badminton da
América, que iniciou no dia 24 foi ﬁnalizado na
sexta-feira, dia 28, em Markham no Canadá,
com atletas das categorias sub 11 a sub 19 de
10 países, reservou grandes emoções aos
brasileiros.
Após conseguir o bronze na XXVI edição
PANAM JR por equipes, o Brasil voltou a subir
ao pódio em sete oportunidades após
protagonizar jogos emocionantes no
confronto entre as potencias americanas. Na
Simples Masculina Sub17 deu Brasil no lugar
mais alto do pódio com o Ouro de Willian
Guimarães. Na sequência de medalha de Ouro
para o Brasil, na Dupla Masculina Sub19,
Fabricio Farias e Vinicios Evangelista
garantiram o primeiro lugar. Samia Lima e
Fabrício Farias garantiram a Prata na Dupla
Mista Sub19. Já na Simples Masculina Sub19,
Jonathan Matias garantiu mais uma medalha
para o Brasil na ﬁnal que terminou com
parciais de 14-21 e 13-21 para o canadense
Brian Yang. William Guimarães e Rafael
Gustavo Faria garantiram Prata na Dupla
Masculina Sub17.
Na Dupla Masculina Sub13, Bruno Alonso e
Pedro Bittencourt dos Santos conquistaram o
terceiro lugar e conquistaram o bronze para o
país. ]
Na mesma categoria onde o Brasil foi Ouro,
com a dupla Fabricio Farias e Vinicios
Evangelista, Donians Oliveira e Jonathan
Matias conquistaram outro Bronze para o país.
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Agosto

Jogos Paralímpicos Universitários
é marcado pela estreia do
parabadminton na edição 2017
A segunda edição dos Jogos Paralímpicos
Universitários, que foram organizados pelo
Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) em
parceria com a Confederação Brasileira do
Desporto Universitário (CBDU), foi um
sucesso segundo os organizadores. O evento
contou com o dobro de atletas inscritos em
relação à edição anterior realizada no ano
passado.
Esta edição dos jogos marcou a estreia do
badminton em eventos organizados pelo CPB.
A modalidade faz parte do programa dos
Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, e deve estar
presente nas próximas edições dos
Universitários. Os Jogos 2017 também foram
palco de resultados importantes para o
paradesporto brasileiro nas outras
modalidade.

Atleta faz academia de
treinamento no Canadá

Árbitro brasileiro é aprovado em
avaliação e passa a integrar
quadro do Badminton Pan am.

O árbitro Pablo Schoeﬀel, com atuação em
Santa Catarina, se tornou mais um árbitro
brasileiro avaliado e aprovado para integrar o
quadro de arbitragem da Confederação Pan
Americana de Badminton. A avaliação se deu
durante a edição XXVI PANAM JR, realizado
em Markham no Canadá, no ﬁnal do mês de
julho onde Schoeﬀel foi aprovado.

Universidade realiza pesquisa de
conhecimento e competências de
treinadores de badminton
O Laboratório de Pedagogia do Esporte da
Universidade Federal de Santa Catarina
(LAPE-UFSC) desenvolveu uma pesquisa cujo
objetivo foi analisar as áreas de conhecimento
e competência de treinadores esportivos do
Brasil. A instituição realiza pesquisas no
âmbito da formação e desenvolvimento de
treinadores esportivos, com reconhecimento
tanto no âmbito nacional, quanto
internacional. A CBBd, solicitou a colaboração
dos técnicas e técnicas da modalidade, de todo
B ra s i l , p a ra o p r e e n c h i m e n t o d e u m
questionário online a treinadores vinculados
ao badminton nacional.
A atleta Tamires dos Santos, membro da
Seleção Brasileira Junior de Badminton e que
compôs a delegação no Pan Am Jurior 2017,
realizado no Canadá,
fez parte de uma
academia de treinamento realizada pela
PanAm naquele país. A atleta fez atividades de
imersão cujo objetivo foi a troca de o maior
conhecimento sobre treinamento para simples
e duplas.
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Agosto
Atletas brasileiras prontas para
intercâmbio na Dinamarca

CBBd proporciona a Ygor Coelho
participação no Mundial em
Glasgow
As jovens atletas brasileiras de badminton,
Paloma Silva e Lohaynny Vicente, se
prepararam para irem à Dinamarca onde
realizaram um período de treinamentos
naquele país. A experiência no Velho
Continente devem ir muito além das quadras.
Com 22 anos, foi é a primeira vez que Paloma
viajou sem um integrante da comissão
técnica da seleção brasileira, o que lhe impôs
alguns novos desaﬁos, como o de passar
meses em um país estrangeiro vivendo novas
experiências no esporte e,
consequentemente, na vida.
Já Lohaynny Vicente, com 21 anos, que
também esteve na Dinamarca realizando
uma temporada de treinos e exercícios, foi
uma aliada de Paloma neste tempo longe de
casa, já que, apesar de mais nova na idade,
tem de uma experiência internacional maior,
inclusive com conhecimento adquirido
quando participou de clínicas em outros
países na temporada pré-olímpica.

A Confederação Brasileira de Badminton CBBd, proporcionou mais uma oportunidade
ao atleta Ygor Coelho, atual campeão PANAM e
38 do Rk BWF. Desta vez foi a participação no
Mundial em Glasgow, na Escócia, torneio que
aconteceu de 21 a 27 de agosto.
Ygor chegou na Escócia acompanhado pelo
técnico da Seleção Brasileira Principal, Marco
Vasconcelos, para os jogos do Campeonato
Mundial, na sua estreia nesta segunda, 21/08
em Glasgow. O campeonato mundial foi o
primeiro torneio na categoria adulta que o
jovem atleta participa. Ygor se mostrou muito
empolgado com essa primeira participação.
O atleta conta com ajuda e apoio da CBBd, que
vem proporcionando ao atleta o treinamento
pré Mundial na França e em competições na
Ásia, após o Mundial.
Por acreditar e apoiar, a CBBd deseja a Ygor
sucesso neste período de competição e
parabeniza o atleta pela classiﬁcação no
Mundial.

Professores Brasileiros realizam pesquisa inédita sobre badminton na
Espanha
Os pesquisadores Anderson Andres e Diego de Carvalho do
município de Joaçaba - Santa Catarina, realizaram trabalho
cientíﬁco em colaboração com o Centro de Treinamento das
Astúrias na cidade de Oviedo na Espanha. O projeto ocorreu em
colaboração com o centro espanhol que tem como responsável
o Técnico Francisco Alvarez Dacal, coordenador da área de
desenvolvimento e formação de atletas na Espanha.
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Agosto
Equipe brasileira conquista segundo lugar no quadro de medalhas do II
Peru Parabadminton International
A equipe brasileira ﬁcou em 2° Lugar no
quadro de medalhas do II Peru Parabadminton
International 2017, torneio realizado em
Lima, no início de agosto, ﬁcando o Brasil atrás
apenas da equipe do Japão. A equipe Brasileira
foi formada por 9 atletas, 1 treinador e 1
administrador do projeto AGITOS, CBBd e
CPB, 1 atleta do projeto Female da BWF e 16
atletas, 3 treinadores e 1 preparador físico de
projetos locais, patrocínios, bolsa atleta e por
conta própria, totalizando 26 atletas, sendo a
maior equipe da América e ﬁcando empatada
com a equipe do Japão, no total de 14 países
participantes.

Mais uma edição do Mercosul
Open Seniors de Badminton foi
realizada em Foz do Iguaçu/PR

Brasil comemora 1 ano dos jogos
olímpicos no país
Não foram poucos os momentos marcantes
dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Há pouco mais
de um ano teve início, pela primeira vez na
América do Sul, o maior evento esportivo do
planeta. Para celebrar a data e o legado
deixado ao país, o Parque Olímpico da Barra
recebeu público e autoridades com
demonstrações esportivas e culturais, dentro
ele o Badminton, modalidade olímpica
presente nos jogos do ano passado.

Foi realizada de 25 a 27 de agosto de 2017, na
cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, a sétima
edição do Mercosul Open Seniors de
Badminton, torneio que reuniu e mais uma vez
integrou os povos do mundo, no evento
realizado no Ginásio Costa Cavalcante.

A cerimônia contou ainda com a participação
do ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, do
ex-presidente da Empresa Olímpica Municipal
(EOM), Joaquim Monteiro, e do presidente do
Comitê Organizador Rio 2016 e do Comitê
Olímpico do Brasil (COB), Carlos Arthur
Nuzman.

A Comissão Organizadora e a Comunidade
Chinesa do Paraguai convidaram todas as
entidades de prática e atletas do Brasil e do
exterior para participarem da edição dos jogos
onde foram disputados jogos nas categorias
Pré-Sêniors De 28 A 34 Anos . O torneio por
mais um ano foi coroado com sucesso.

A festa homenageou ainda a atuação dos 45
mil voluntários dos Jogos. Atletas que
competiram nos Jogos Olímpicos também
relembraram os momentos vividos em agosto
do ano passado. O maior evento esportivo do
planeta completou um ano de sua realização
no Brasil.
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Agosto
Equipe brasileira conquista segundo lugar no quadro de medalhas do II
Peru Parabadminton International
A equipe brasileira ﬁcou em 2° Lugar no
quadro de medalhas do II Peru Parabadminton
International 2017, torneio realizado em
Lima, no início de agosto, ﬁcando o Brasil atrás
apenas da equipe do Japão. A equipe Brasileira
foi formada por 9 atletas, 1 treinador e 1
administrador do projeto AGITOS, CBBd e
CPB, 1 atleta do projeto Female da BWF e 16
atletas, 3 treinadores e 1 preparador físico de
projetos locais, patrocínios, bolsa atleta e por
conta própria, totalizando 26 atletas, sendo a
maior equipe da América e ﬁcando empatada
com a equipe do Japão, no total de 14 países
participantes.

Mais uma edição do Mercosul
Open Seniors de Badminton foi
realizada em Foz do Iguaçu/PR

Brasil comemora 1 ano dos jogos
olímpicos no país
Não foram poucos os momentos marcantes
dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Há pouco mais
de um ano teve início, pela primeira vez na
América do Sul, o maior evento esportivo do
planeta. Para celebrar a data e o legado
deixado ao país, o Parque Olímpico da Barra
recebeu público e autoridades com
demonstrações esportivas e culturais, dentro
ele o Badminton, modalidade olímpica
presente nos jogos do ano passado.

Foi realizada de 25 a 27 de agosto de 2017, na
cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, a sétima
edição do Mercosul Open Seniors de
Badminton, torneio que reuniu e mais uma vez
integrou os povos do mundo, no evento
realizado no Ginásio Costa Cavalcante.

A cerimônia contou ainda com a participação
do ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, do
ex-presidente da Empresa Olímpica Municipal
(EOM), Joaquim Monteiro, e do presidente do
Comitê Organizador Rio 2016 e do Comitê
Olímpico do Brasil (COB), Carlos Arthur
Nuzman.

A Comissão Organizadora e a Comunidade
Chinesa do Paraguai convidaram todas as
entidades de prática e atletas do Brasil e do
exterior para participarem da edição dos jogos
onde foram disputados jogos nas categorias
Pré-Sêniors De 28 A 34 Anos . O torneio por
mais um ano foi coroado com sucesso.

A festa homenageou ainda a atuação dos 45
mil voluntários dos Jogos. Atletas que
competiram nos Jogos Olímpicos também
relembraram os momentos vividos em agosto
do ano passado. O maior evento esportivo do
planeta completou um ano de sua realização
no Brasil.
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Setembro
Brasil conhece os campeões e campeãs da III Etapa Nacional de
Parabadminton etapa São Paulo
A capital de São Paulo foi placo de mais uma
etapa do Circuito Nacional de Parabadminton,
torneio que reuniu nomes expressivos da
modalidade no Brasil e que estiveram em
quadra na competição que foi realizada no
período de 08 a 10 de Setembro de 2.017.
As competições foram realizadas nas
instalações Centro Paraolímpico Brasileiro,
onde o atletas disputaram jogos nas
categorias Wheelchair e Standing e
modalidades WH 1 e Wh2 / SL3 - SL4 - SU5 Ss6 - S19. Os resultados obtidos neste torneio
contaram pontos para o Ranking Nacional.

Mais uma edição do Mercosul
Open Seniors de Badminton foi
realizada em Foz do Iguaçu/PR

Brasil comemora 1 ano dos jogos
olímpicos no país
A cidade de Curitiba (PR) sediou a primeira
etapa dos Jogos Escolares da Juventude de
2017, para jovens dos 12 aos 14 anos. A
competição teve início no dia 12 e seguiu até o
dia 21. Cerca de 3.800 jovens atletas
estiveram reunidos na cidade onde
disputaram em 13 modalidades: Atletismo,
badminton, basquete, ciclismo, futsal,
ginástica rítmica, handebol, judô, luta
olímpica, natação, tênis de mesa, vôlei e
xadrez. A competição reuniu milhares de
alunos-atletas de instituições de ensino
públicas e privadas de todo o país.

Iniciou na quinta-feira, dia 14 de setembro,
em São Paulo, o 1º Brazil International de
Parabadminton, que ﬁnalizou no domingo, dia
17, com jogos das modalidades Wheelchair
classes (WH 1 e WH 2), Standing classes (SL3,
SL4 e SU5) e Short Stature (SS6), nas
categorias Mens Singles, Womens Singles,
Mens Doubles, Womens Doubles, Mixed
Doubles. A competição internacional reuniu
atletas do Peru, Chile, Alemanha, Suiça,
Israel, Polônia e Brasil, que constituiu a
grande maioria dos atletas participantes, e
que dominou o torneio, conquistando vários
pódios. Ao todo 53 atletas competiram em 119
jogos realizados no Centro Paraolímpico
Brasileiro, no torneio que foi sancionado por
Federação Mundial de Badminton (BWF) e
organizado pela CBBd.
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Setembro
Técnico da seleção, Marco Vasconcelos, realiza série de clínicas em
Santa Catarina
Com o objetivo de incentivar e aprimorar a
qualidade técnica e tática dos treinadores e
atletas de nossos estados, a CBBd vem
proporcionando às federações e aos clubes
ﬁliados uma parceria de trabalho com o técnico
da Seleção Brasileira de Badminton adulto,
Marco Vasconcelos. Dando continuidade ao
trabalho em várias regiões do país, o trabalho
retornou à Santa Catarina, na região Sul, onde
as primeiras clínicas no estado foram
realizadas em União do Oeste e Quilombo. De
03 a 10 de setembro o técnico da Seleção
aprimorou os gestos técnicos, tática,
movimentação em quadra e falou ainda dos

Time Brasil de Badminton mostra
Brasil comemora 1 ano dos jogos disposição para os Jogos Sulolímpicos no país
Americanos da Juventude no Chile

De 19 ao dia 23 de setembro foi realizado em
Porto velho, capital de Rondônia, o III
Congresso Estadual de Educação Física e
Esporte Escolar.
Durante a realização do
e ve n t o a C o n f e d e ra ç ã o B ra s i l e i ra d e
Badminton - CBBd, foi representada pelo
técnico nacional da seleção adulta, Marco
Vasconcelos, que apresentou a modalidade e
introduziu conceitos do desporto aos
professores rondonenses. O evento foi
dividido em duas etapas, a primeira na cidade
de Porto Velho e a segunda na cidade de
Cacoal. Cerca de 180 professores estiveram
presentes na capital que teve duas sessões de
trabalho com o técnico. Já em Cacoal o
numero foi de 30 professores.

Foco, força e fé. Para os 4 atletas do Time
B ra s i l d e B a d m i n t o n n o s J o g o s S u l americanos da Juventude, que
desembarcaram em Santiago na última terçafeira, dia 26, a famosa frase cumpre-se à
risca. Recebidos com toda estrutura pelo
Comitê Olímpico do Brasil (COB), os novos
talentos do esporte nacional chegaram na reta
ﬁnal para o início da competição determinados
para fazer bonito pelo seu país.
Mesmo cansados da viagem para o Chile, os
olhos dos jovens atletas brilhavam na chegada
ao hotel em Santiago. Os Jogos Sulamericanos da Juventude podem ser o cartão
de visitas para uma geração de atletas que
quer alcançar o alto rendimento com sucesso.
Para muitos, é também a primeira competição
internacional de grande porte de suas curtas
carreiras.
De 3 a 10 de outubro foram as competições do
badminton no evento.
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Setembro
Realizado em São Paulo o primeiro
curso de desenvolvimento de
parabadminton
Foi realizado em São Paulo, nas instalações
Centro Paraolímpico Brasileiro, o primeiro
curso de desenvolvimento de parabadminton
para paratletas e treinadores, com a presença
de representantes de nove estados brasileiros.
O início do curso foi dia 11 com a parte teórica
explanada pelo "Projeto AGITOS", na qual o
Parabadminton foi contemplado pela fundação
agitos com o apoio do CPB e a CBBd nesse ano
de Iniciação. No dia dia 12, aspectos teóricos
foram passados em série onde se fez menções
sobre a estrutura de parabadminton da BWF e
outros temas. Em seguida fora realizada a
parte prática do evento como ﬁnalização da
programação.

Santa Catarina realiza III Etapa do
Campeonato estadual
A Federação Catarinense de Badminton – FCB
realizou dias 23 e 24 de setembro de 2017, a
III Etapa do Campeonato Catarinense de
Badminton 2017, no Clube da AABB, da cidade
de Florianópolis – SC. Foram disputados jogos
na Simples Masculina(SM), Simples
Feminina(SF), Dupla Masculina(DM), Dupla
Feminina(DF) e Dupla Mista(DX), nas
categorias de Sub-11 à Sub 19, além da
Sênior, por atletas maiores que 35 anos,
Veterano, atleta maior que 45 anos e Principal.
Foram premiados com medalhas os três
primeiros colocados de cada modalidade.

Diretor técnico do parabadminton é convocado para reunião do Conselho
Técnico Consultivo CPB
O Conselho Técnico Consultivo do Comitê Paralímpico Brasileiro, convocou Sr. José Artur Veloso
Nogueira, Coordenador Técnico do Parabadminton da Confederação Brasileira de Badminton,
para compor o referido Conselho, para sua reunião de posse a realizar-se nos dias 16 e 17 de
outubro de 2017, no Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, em São Paulo.
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Outubro
Brasil mantém hegemonia e conquista oito medalhas nos Jogos Sulamericanos Santiago 2017

O Time Brasil de Badminton encerrou o penúltimo dia de competições dos II Jogos Sulamericanos Santiago 2017, no último sábado, dia 7 de outubro, com o maior número de
medalhas de ouro entre os países, mantendo assim sua hegemonia na América do Sul ao se
notabilizar como grande destaques do dia, onde a modalidade somou oito medalhas sendo 3
ouros, 3 pratas e 2 bronzes, para os novos talentos do esporte nacional.
Foco, força e fé, desde o início do s jogos, foram o mote para os 4 atletas do Time Brasil de
Badminton que representaram toda nação brasileira. Sania Valeria Passos Lima, Tamires Vitoria
dos Santos, Vinicius Gabriel Soares Alecrim de Paula e Willian Guimarães cumpriram a frase à
risca.
Se na primeira edição do Sul-americano da Juventude, em Lima, no Peru, em 2013, a competição
revelou o atleta de badminton Ygor Coelho, que esteve nos Jogos Olímpicos Rio 2016, desta vez
os Jogos revelaram mais quatro super talentos brasileiros de várias regiões do país.

Diretor técnico do parabadminton é convocado para reunião do Conselho
Técnico Consultivo CPB
A III Etapa Nacional de Badminton está
reunindo nomes importantes da modalidade no
Brasil, no torneio que iniciou na quinta-feira,
dia 12 e seguiu até domingo, dia15 de Outubro,
no Santa Mônica Clube de Campo no Paraná. As
competições são realizadas nas instalações de
dois ginásios do Santa Mônica Clube de Campo,
lem Colombo/PR. Os resultados obtidos neste
torneio contarão pontos para o Ranking
Nacional das categorias Principal e Jovem, que
classiﬁca para a seleção brasileira.
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Outubro
Diretor técnico do parabadminton
é convocado para reunião do
Conselho Técnico Consultivo CPB

Paratletas de tênis de mesa de Fortaleza (CE),
Manaus (AM), São Paulo e Curitiba, que
disputaram nesta semana em Toledo, a 51ª
edição do Campeonato Brasileiro
aproveitaram a estada na cidade para conhecer
também o projeto do Parabadminton Toledo
que ano a ano vem se tornando uma referência
nacional, seja pelos bons resultados ou pela
relevante contribuição social a jovens que
possuem alguma limitação física. Durante dois
dias, no campus II da Universidade
Paranaense, local que é desenvolvido o alto
rendimento e a base dos paratletas de Toledo, o
técnico Fabio Bento e nomes como Leonardo
Zuﬀo, Breno Johann, Renan Rosso e Cintya
Oliveira, donos de títulos importantes,
recepcionaram os visitantes e além de
praticarem juntos a modalidade também
puderam trocar experiências no campo
proﬁssional.

A Confederação Brasileira de Badminton CBBd, abriu cadastro para tutores com
interesse em ministrar curso para formação de
técnicos em Parabadminton. Os interessados
devem submeter currículo para o seguinte
e n d e r e ç o
e l e t r ô n i c o :
p a ra b a d m i n t o n @ b a d m i n t o n . o r g . b r. A s
informações enviadas são analisadas por uma
comissão técnica que decidirá pela designação
dos tutores do Curso de Formação de Técnicos
em Parabadminton.

CBBd abre cadastro para tutores
interessados em ministrar curso de
técnico em parabadminton

Foz do Iguaçu recebe atletas
internacionais na disputa da 4ª
edição do Mercosul

Atletas da Guatemala, Chile, Portugal, México,
E s t a d o s U n i d o s , I n g l a t e r ra , Pa ra g u a i ,
Argentina e Brasil estiveram disputando jogos
no 4º Mercosul Internacional de Badminton,
que foi realizado na cidade de Foz do Iguaçu
(PR), de 18 a 22 de outubro, no Ginásio Costa
Cavalcante. O torneio foi realizado pela
Federação Mundial de Badminton (BWF, em
inglês), pela Badminton PAN AM e pela
Confederação Brasileira da modalidade (CBBd)
e
distribuio US$ 8 mil em premiação. A
competição contou com a participação de 56
atletas, sendo 40 homens e 16 mulheres. Ao
todo, o Brasil contou com 24 jogadores, 18
homens e 6 mulheres.
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Outubro
Em busca da excelência CBBd passa por processo de certiﬁcação ISO
9001:2015

Em busca da excelência no sistema de gestão, a Confederação Brasileira de Badminton - CBBd,
passa pelo processo de certiﬁcação ISO 9001:2015, que aconteceu dias 09 e 10 de outubro, no
escritório da entidade no Rio de Janeiro. A CBBd, optou pelo processo de certiﬁcação ISO
(Organização Internacional de Normalização) 9001, versão 2015, com um dos maiores
organismos certiﬁcadores do mundo, a Intertek. Durante os dia 09 e 10 de outubro, os dirigentes
e corpo administrativo da CBBd apresentaram ao auditor da Intertek todo sistema de gestão da
entidade, constituído de manuais, procedimentos, instruções normativas, regimentos,
regulamentos e códigos de conduta, além da estrutura organizacional, planejamento estratégico,
análise de risco, análise de resultados, metodologia de solução de problemas e demais
metodologias de atuação e evidências de aplicação, que buscam o crescimento sustentável da
modalidade, com a ﬁnalidade da melhoria contínua dos processos e a obtenção da Certiﬁcação do
sistema de gestão, conforme a norma ISO9001:2015.

Paratleta representa o Brasil no
USA Para-Badminton
International 2017
Deu-se início a competição USA ParaBadminton International 2017, Colorado
Springs, Colorado, U.S.A, de 26 a 29 de
outubro de 2017. O Brasil foi representado
pelo paratleta Eduardo Regis Oliveira da
classe SU5 que competirá na prova MS SU5
Simples e DM SU5 Dupla Masculina. É de
grande importância o resultado nesse torneio
não só para o nosso paratleta, por está entre
os 10 melhores e na busca do crescimento na
posição do ranking mundial, mas como para
todo Brasil.

Técnica da Seleção Brasileira
Junior realiza clínica em Brasília

A técnica da Seleção Brasileira de Badminton
Junior, Norma Rodrigues, realizou em Brasília,
no Distrito Federal, nos dias 26 e 27 deste mês
de outubro, no Instituto Federal Riacho Fundo,
uma clínica da modalidade com a participação
de 28 atletas das categorias sub 11 à sub 19 e
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Outubro
Filme sobre badminton no Brasil ganha festival "Cine Esporte»
da favela da Chacrinha, primeiro brasileiro a
se classiﬁcar para a disputa do badminton na
Olimpíada, é a ﬁgura principal do
documentário "Não deixe a peteca cair", da
diretora Kátia Lund. Codiretora do premiado
Cidade de Deus, ela toma à frente do projeto
que ressalta o trabalho da Associação
Miratus, instituto social que trabalha com
crianças carentes da comunidade localizada
no Rio de Janeiro e que revelou Ygor para o
esporte.
Nesta segunda-feira, dia 30, o pai do atleta
recebeu o prêmio do festival.

Depois da exibição de 21 ﬁlmes durante um
festival no Centro Cultural Banco do Brasil,
que foi realizado do dia 26 ao dia 30 de
outubro, o ﬁlme intitulado "Pra não Deixar a
Peteca Cair" das produtoras Kátia Lung, e
Denise Fialho, foi eleito como vencedor da
amostra "Cine Esporte", no Rio de Janeiro/RJ.

“Não Deixe a Peteca Cair” (2016), Dir. Kátia
Lund e Fiﬁ Fialho (Doc, 50 min, Brasil).
Classiﬁcação: Livre

Mais sobre a Miratus

O documentário faz parte da mostra que leva
às telas as emoções de ﬁlmes esportivos
brasileiros e internacionais, revelando
momentos marcantes do esporte e o
envolvimento de atletas com as competições,
superação, decepções, glórias e conquistas.
O Cine Esporte integra o seleto circuito
mundial de festivais de cinema esportivo
tendo como curadores Antônio Leal e Tetê
Mattos.
O ﬁlme "Pra não Deixar a Peteca Cair" conta
como projeto "Miratus" mudou a vida de Ygor
Coelho através do esporte. A associação foi
criada por Sebastião Dias de Oliveira, pai do
atleta, no quintal de sua casa, em 1998.
A história de superação e vitórias do jovem
Ygor Coelho vai ganhar as telonas. O menino

O BID - Banco Interamericano de
Desenvolvimento convidou Sebastião
Oliveira, pai de Ygor Coelho para participar da
reunião sobre " A Jornada de Construção do
Capital Cívico na América Latina ". A reunião
será em Washington, nesta quinta-feira, dia 2
de novembro. Já na semana passada, por
conta do projeto de badminton que
desenvolve no Rio de Janeiro, região Sudeste
do país, o técnico participou do Festival de
Cultura Empreendedora em São Paulo, nos
dias 19, 20 e 21 deste mês de outubro.
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Novembro
Clínica é realizada em João
Pessoa/PB para atletas e
técnicos de badminton.

Cerca de 18 atletas das categorias Sub 13 à
Principal, bem como técnicos de badminton,
participaram de uma clínica prática em João
Pessoa, na Paraíba, com a técnica da Seleção
Brasileira de Badminton Junior, Norma
Rodrigues, que realizou de 03 a 05 de
novembro as sessões de treinos.
As atividades englobaram parte técnica com
trabalho de duplas e de individuais, tática e a
física sempre ao ﬁnal dos módulos. Um
momento de tira dúvidas e feedback com os
participantes sempre era realizado ao ﬁnal de
cada sessão de treinos.
A primeira parte da clínica foi voltada à teoria,
onde foram abordados temas como história
do badminton, regras da modalidade, aula de
iniciação, técnica básica, dentre outros
módulos onde, na segunda parte da
formação, houve direcionamento para a
prática com professores e atletas em contato
direto com o badminton e puderam aprender
e entender as regras, golpes, deslocamento,
dentre outras técnicas repassadas pela
técnica.
O Camping foi realizado no Ginásio do Centro
de Ensino da Polícia Militar da Paraíba no
Bairro de Mangabeira e teve o objetivo de
qualiﬁcar atletas e técnicos de procedimentos
e métodos de badminton a ser introduzido e
desenvolvidos nas atividades.

Palmas recebe última edição
2017 de clínica para atletas
com técnica de seleção.
O atleta brasileiro, Artur Pomoceno,
conseguiu faturar medalha de bronze no XI
Suriname International, conquistando assim
1750 pontos, resultado que lhe subir 75
posições no ranking mundial. Pomoceno
perdeu para o atleta de Cuba, Osleni
Guerreiro, por 2-0. Na primeira partida, ele
venceu o cabeça de chave número dois, o
Português, Duarte Nuno por 2-0, com os
parciais de 21-9, 21-13. Na segunda ronda,
venceu o atleta do Suriname, Mitch, Aubrey
Nai Chung Tong, também por dois 2-0, com
parciais de 21-17, 21-7. Já nas quartas de
ﬁnal encontrou pela frente o atleta da
Guatemala, Christopher Alexander M.
Salvador, cabeça de chave nº 5, e voltou a
vencer por 2-0 (22-20, 21-16).
O atleta brasileira hoje ocupa a posição
número 341 do ranking mundial, com 3.830
pontos, no próximo ranking, vai na estar na
posição número 266, com 5.580 pontos.
Estiveram presentes na competição onze
países e as disputas ocorreram de 15 a 18
novembro.
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Novembro

CBBd leva a Natal mais uma
vivência de badminton através
de clínica com técnica
nacional.
A técnica da Seleção Brasileira de Badminton
Junior, Norma Rodrigues, realizou de 06 a 08
de novembro uma clínica para atletas em
Natal, no Rio Grande do Norte, onde uma
média de 20 a 30 pessoas participaram das
sessões de treinos destinadas ao atletas
desde as categorias Sub 11 à Master. As
atividades englobaram parte técnica com
trabalho de duplas e de individuais, tática e a
física sempre ao ﬁnal dos módulos. No
primeiro dia foi dada ênfase aos atletas que
disputam os circuitos estadual e nacional de
badminton e direcionados os trabalhos para
técnicas e táticas de individual masculino e
feminino. Já no dia seguinte foi realizada uma
palestra para professores que já trabalham
com badminton, tanto em nível de iniciação
como já em treinamento. No último dia foi
aplicada dinâmicas e atividades voltadas para
à iniciação de jovens bem como para o
trabalho com atletas máster do polo da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Palmas recebe última edição
2017 de clínica para atletas
com técnica de seleção.

A cidade de Palmas, capital do Tocantins,
recebeu de 11 a 12 de novembro a técnica da
Seleção Brasileira de Badminton Junior,
Norma Rodrigues, que realizou uma clínica
prática para atletas desde a sub 11 à
categoria master, tenda uma média de 20 a
28 participantes por sessão de treinos. As
atividades englobaram parte técnica com
trabalho de duplas e de individuais, tática e a
física sempre ao ﬁnal dos módulos. 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 deve voltar a ser desenvolvido
também 2018.

Nos Estados Unidos técnico de
badminton apresenta projeto
Miratus
O técnico do clube Associação Miratus,
Sebastião Dias de Oliveira, levou até os
Estados Unidos da América uma apresentação
de ações práticas na comunidade carioca da
Chacrinha, onde desenvolve um projeto
desportivo e social, relatando o que vem
acontecendo na comunidade com histórias
que possam servir de inspiração para mudar
socialmente o seu local de atuação. O convite
foi formulado pelo Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID). A reunião aconteceu
no último dia 2 de novembro.
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Novembro

Diretoria da CBBd recebe proﬁssionais para gerir marca
institucional do Badminton Brasil
Executivos da Agência Saravah Branding,
Content & Design, do Rio de Janeiro/RJ,
estiveram reunidos com a direção da
Confederação Brasileira de Badminton
(CBBd), com o objetivo de tornar realidade
uma parceria entre as duas instituições com o
propósito de proporcionar um alcance melhor
à marca CBBd, através de uma trabalho de
gestão de imagem e nome, conhecido com
"branding", expressão em inglês que referese à gestão da marca de uma empresa tais
como seu nome, as imagens ou ideias a ela
associadas, incluindo outros elementos de
identidade.
Cristiano Mansur, diretor executivo e Rafael
Bittencourt, branding da companhia,

reuniram-se com o Presidente da CBBd,
Francisco Ferraz de Carvalho e com o
Superintendente Técnico, José Roberto
Santini, onde a pauta foi desenvolver
estratégias mais inovadoras e dedicadas que
possibilitem a produzir mais vida à marca
CBBd, símbolo máximo do badminton
brasileiro.
O trabalho a ser aplicado também visa
cumprirmos uma das atividades previstas no
Planejamento Estratégico da CBBd 20202024, que poderá oportunizar alternativas
na capacitação de recursos ﬁnanceiros,
possibilitando a redução da dependência de
verba da Lei Agnelo Piva, que atualmente é a
única fonte de recursos existente na CBBd.

Badminton estreia nos Jogos Escolares da Juventude em
Brasília.
Chegou a hora da etapa para atletas de 15 a 17 da maior competição esportiva escolar do país.
Organizada desde 2005 pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), os Jogos Escolares da Juventude
desembarcarm na capital federal, Brasília, desde esta quinta-feira (16) e seguem até o dia 25 de
novembro, levando esporte e cidadania para quase quatro mil estudantes de 1357 escolas
públicas e particulares de todos os estados do país. A competição nacional reuniu 3,5 mil atletas
nesta edição, havia uma década, Brasília não sediava os jogos.
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Novembro
Rede Nacional de Esporte
d e s t a c a a t l e t a b ra s i l e i ra
durante torneio em Fortaleza

O portal da Rede Nacional do Esporte
destacou a atleta brasileira Juliana Vieira, que
jogou o 3º Campeonato Brasileiro de
Badminton, competição que ocorreu em
Fortaleza, no Ceará. A saga da piauiense de
13 anosque iniciou sua carreira internacional,
foi pauta de matéria do jornalista Breno
Barros.
A "bailarina do badminton" trocou o Piauí pela
Espanha em busca de evolução e experiência
internacional. Juliana Vieira foi treinar por um
ano no Clube Badminton Oviedo, por onde
passou a campeã olímpica nos Jogos Rio
2016.
Juliana vem colecionando pódios por onde
passa. Campeonatos Brasileiros, PanAmericano sub13 e até torneios
internacionais na Europa, como o título na
categoria Sub 17 na Bélgica. A agilidade e a
técnica da jovem piauiense chamam a
atenção.
Tanto que ela preparou as malas para deixar
por um ano o projeto Joca Claudino e morar na
Espanha, a convite do Clube Badminton
Oviedo – referência mundial no alto
rendimento.

Jogos Escolares da Juventude
d e m o n s t ra c r e s c i m e n t o e
importância do badminton
brasileiro
De acordo com informações do técnico da
Seleção Brasileira, Marco Vasconcelos, que
esteve na edição de Brasília do Jogos Escolares
da Juventude, o Comitê Olímpico do Brasil COB, ﬁcou muito satisfeito pelo fato do
badminton estar participando pela primeira vez
na competição com um número de recorde de
estados (25), diferentemente de várias
modalidades onde foi visto o número de atletas
serem reduzidos.
Os Membros do COB, Prof. Edgar e Prof.
Sebastian, estiveram na abertura das duas
clínicas e falaram da importância das mesmas e
do que isso representa para o futuro da
modalidade.
Os representantes do Comitê também
mostraram-se satisfeitos com a iniciativa da
CBBd em organizar uma clínica durante a
competição, o que demonstra o sério trabalho
que está a ser feito no badminton brasileiro,
surpreendendo-se positivamente com a adesão
em massa dos técnicos e atletas às clínicas.
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Novembro
Rio é o grande campeão do
Brasileiro de Badminton 2017
com 12 medalhas de ouro

Técnico da Seleção Brasileira
realiza clínica durante Jogos
Escolares da Juventude
O técnico da Seleção Brasileira de Badminton
- CBBd, Marco Vasconcelos, esteve presente
nos Jogos Escolares a convite do Comitê
Olímpico do Brasil - COB, com o objetivo de
detectar atletas com potencial para o
badminton, bem como avaliar o nível técnico
dos treinadores.
Pra além desses objetivos, o técnico teve a
missão de escolher 6 atletas masculinos e 6
femininos para participarem em clínicas que o
COB vai organizar em parceria com a
Confederação Brasileira de Badminton CBBd, nos estados menos desenvolvidos no
país. A participação de Marco Vasconcelos nos
jogos foi possível devido ao bom
relacionamento institucional e parceria de
trabalho entre o COB e a CBBd que, em
conjunto, irão realizar um trabalho de
detecção de talentos na modalidade.
Participaram na clínica 25 treinadores. Na
clínica para treinadores e atletas estiveram
presentes 19 treinadores e 30 atletas.

Equipe brasileira disputa
Mundial de Parabadminton
na Coreia

O Estado do Rio de Janeiro foi o grande
campeão do Campeonato Brasileiro de
Badminton. Durante quatro dias a capital do
Ceará, Fortaleza, foi sede do torneio que
deﬁniu no domingo (26.11) os medalhistas
nacionais, após 443 disputas entre os 261
atletas que passaram pelas oito quadras
montadas na estrutura que garantiram os 49
clubes, de 12 estados da federação, mostrarem
o potencial de seus competidores e o nível que
chegaram. Os jogos foram disputados no
Centro de Formação Olímpica do Nordeste
(CFO), onde a equipe campeã de 2017 foi a da
Associação Miratus, do Rio de Janeiro, com 12
medalhas de ouro, 6 de prata e 7 de bronze. A
Vice Campeã 2017 foi a do clube Joca Claudino
Esportes, do Piauí, com 4,5 medalhas de ouro,
8 de prata e 10 de bronze, sendo seguida pela
equipe 3ª colocada, foi o Viva o Badminton, de
Campinas com 4,5 medalhas de ouro, 1
medalha de prata e 1 medalha de bronze.

A equipe brasileira formada pelo paratleta Marcelo
Alves Conceição (Distrito Federal) e pelas
treinadoras Claúdia Dionice Carvalho Mendes
(Distrito Federal) e Aline Miranda Strapasson (São
Paulo) participaram do 11º Campeonato Mundial
de Para-Badminton que ocorreu na Coréia entre os
dias 22 a 26 de novembro de 2017.
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Novembro
Reunião entre CBBd e
desportistas revela cenário do
badminton brasileiro para
2018
Para expor a situação atual do esporte
brasileiro e discutir assuntos importantes
referentes à modalidade, bem como informar
algumas mudanças táticas e operacionais da
gestão do badminton brasileiro, que o
presidente da CBBd, Francisco Ferraz de
Carvalho, e o 2º vice-presidente, Vicente
Junior, realizaram na tarde do dia 24 uma
conversa com técnicos, atletas e organização
do 3º Campeonato Brasileiro de Badminton.
Ao ﬁnal do breve encontro a direção da CBBd
foi aplaudida com mais essa demonstração de
gestão participativa e condicionada à
ouvidoria.

Dezembro
CBBd reconhece em reunião
avanço e maturidade da
arbitragem brasileira

A Confederação Brasileira de Badminton CBBd, através de seu Presidente, Francisco
Ferraz de Carvalho, do vice-presidente da
entidade, Vicente Florencio da Silva Junior e
da coordenadora de escala do Conselho
Nacional de Arbitragem – CNA, Rosana Leal,
reconheceram o avanço da arbitragem do
badminton brasileiro, notadamente nos
últimos torneios, com a atuação na nova
geração de árbitros que o Brasil conquistou.
Em reunião realizada em Fortaleza, no Ceará,
durante o 3º Campeonato Brasileiro de
Badminton, ﬁcou patente a satisfação da
Confederação com a atuação da arbitragem e
o prestígio pelo nível que chegou. Desde
então, com plena capacidade de gestão,
novos nomes começaram a surgir e a se
destacar, numa corrente contínua de
aperfeiçoamento que destinou o Brasil à
conquista de vários nomes no "cast" da BWF
e Pan Am.
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Dezembro
Estado de Goiás prepara
ﬁliação será 22ª congregada à
CBBd

Para expor a situação atual do esporte
brasileiro e discutir assuntos importantes
referentes à modalidade, bem como informar
algumas mudanças táticas e operacionais da
gestão do badminton brasileiro, que o
presidente da CBBd, Francisco Ferraz de
Carvalho, e o 2º vice-presidente, Vicente
Junior, realizaram na tarde do dia 24 uma
conversa com técnicos, atletas e organização
do 3º Campeonato Brasileiro de Badminton.
Ao ﬁnal do breve encontro a direção da CBBd
foi aplaudida com mais essa demonstração de
gestão participativa e condicionada à
ouvidoria.

Curso de Shuttle Time de 2017
é realizado no Rio de Janeiro

Com o objetivo de formar treinadores foi
realizada na cidade do Rio de Janeiro a última
edição 2017 do curso de Shuttle Time
realizada pela Confederação Brasileira de
Badminton, no Parque Olímpico da Barra Arena 3. O curso teve carga horária de 20h e
oferecida 20 vagas, tendo como tutora
Simone Santos, do Rio de Janeiro.

3º Campeonato Brasileiro de
Parabadminton revelou
grandes nomes brasileiros na
modalidade.

47 atletas de 11 estados da federação
representaram um total de 26 clubes e
entraram em quadra durante os três dias do
3º Campeonato Brasileiro de Parabadminton,
realizado no Centro de Formação Olímpica do
Nordeste (CFO), com suas ﬁnais no domingo,
dia 10, onde os campeões conquistaram o
pódio desse envolvente torneio que coligou os
m e l h o r e s n o r m a s d o p a ra b a d m i n t o n
brasileiro em Fortaleza, no Ceará.
38 homens e 9 mulheres disputaram os
pontos do ranking nacional e entraram em
quadra durante três dias serão disputados
jogos nas modalidades Categoria Principal –
Aberta com Classiﬁcação Wheelchair (Cadeira
de rodas) e Standing (Andantes).
Na competição o estado com maior número de
participantes foi Pernambuco, com 15 atletas,
sendo também de Pernambuco o clube com
maior número de inscritos, com 5 atletas,
juntamente com o Cid Paralímpico, do Distrito
Federal com igual número.
A cerimônia de entrega das medalhas,
realizada no domingo, dia 10, foi marcada
pela emoção dos atletas que chegaram às
ﬁnais, com o sentimento de dever cumprido
depois de grandes rallys em quadra, nas
várias categorias em disputa.
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Dezembro
3º Campeonato Brasileiro de
Parabadminton revelou
grandes nomes brasileiros na
modalidade.

47 atletas de 11 estados da federação
representaram um total de 26 clubes e
entraram em quadra durante os três dias do
3º Campeonato Brasileiro de Parabadminton,
realizado no Centro de Formação Olímpica do
Nordeste (CFO), com suas ﬁnais no domingo,
dia 10, onde os campeões conquistaram o
pódio desse envolvente torneio que coligou os
m e l h o r e s n o r m a s d o p a ra b a d m i n t o n
brasileiro em Fortaleza, no Ceará.
38 homens e 9 mulheres disputaram os
pontos do ranking nacional e entraram em
quadra durante três dias serão disputados
jogos nas modalidades Categoria Principal –
Aberta com Classiﬁcação Wheelchair (Cadeira
de rodas) e Standing (Andantes).
Na competição o estado com maior número de
participantes foi Pernambuco, com 15 atletas,
sendo também de Pernambuco o clube com
maior número de inscritos, com 5 atletas,
juntamente com o Cid Paralímpico, do Distrito
Federal com igual número.
A cerimônia de entrega das medalhas,
realizada no domingo, dia 10, foi marcada
pela emoção dos atletas que chegaram às
ﬁnais, com o sentimento de dever cumprido
depois de grandes rallys em quadra, nas
várias categorias em disputa.

Estado de Goiás prepara
ﬁliação será 22ª congregada à
CBBd

Depois de perder para o Peru o primeiro lugar
na categoria Sub19, por equipes, a festa foi
pelo lugar mais alto do pódio onde o Brasil
saiu do vice-campeonato para ser campeão
na Sub15, no Campeonato Sul Americano
2017, que foi realizado no Rio de Janeiro.
A garotada fez bonito e garantiu Ouro depois
de intensas jogadas em quadras que
garantiram o melhor desempenho aos
brasileiros.
A fase de equipes do Campeonato Sul
Americano Badminton - Sulam2017, da
categoria Sub15 ﬁnalizou no sábado, dia 9.
O resultado brasileiro foi graças à atuação em
q u a d ra d o s j ove n s q u e i n i c i a ra m o s
confrontos neste último torneio internacional
a ser realizado no país, no Rio de Janeiro e
estiveram sob o comando da técnica brasileira
d e S e l e ç ã o B ra s i l e i r o J ú n i o r, N o r m a
Rodrigues, que desde os treinamentos tem
orientado os atletas nas estratégias que se
mostraram eﬁcazes.
O Brasil superou o Peru, Argentina e Chile e
acabou conquistando o título.
A equipe brasileira na Sub15 foi formada por
20 atletas., sendo 10 de homens e 10
mulheres, conﬁra os nomes abaixo.
O Campeonato Sul Americano Badminton foi
uma realização da Consubad e da CBBd.
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Dezembro
COB utiliza no Sulam2017
“Dartﬁsh” no badminton.

Equipe do Brasil é vicecampeã por equipe na Sub19

Com o intuito de aprimorar e traçar
estratégias, o Comitê Olímpico do Brasil –
COB utilizou na edição 2017 do Campeonato
Sul Americano Badminton, realizado no Rio de
Janeiro , equipamento de captação de dados
dos jogadores em quadra. Trata-se de
“Dartﬁsh”, que capta e cria uma base de
dados que serve como plataforma na análise
dos números onde treinadores e comissões
técnicas terão condições melhores de
aprimorar os resultados de atletas. Do mesmo
modo que os números são determinantes na
hora de traçar estratégias, eles também
auxiliam na contratação de jogadores. Além
da disposição de se suplantar
constantemente, seria possível prever os
melhores momentos para realizar estratégias
de jogo e, indo mais longe, prever a fadiga e
reduzir as chances de lesões nos atletas”,
comenta o Presidente da Confederação
Brasileira de Badminton – CBBd, Francisco
Ferraz, forte entusiasta do projeto.

A fase de equipes do Campeonato Sul
Americano Badminton - Sulam2017, da
categoria Sub19 revelou o Brasil como vicecampeão. O resultado brasileiro foi graças a
atuação em quadra dos jovens que iniciaram
os confrontos no torneio internacional
realizado no país, no Rio de Janeiro. O Brasil,
que superou o Chile e o Equador, foi vencido
pela equipe do Peru, que acabou
conquistando o título. A equipe brasileira na
Sub19 foi formada por 20 atletas, sendo 10 de
homens e 10 mulheres. O país recebeu os
melhores nomes da modalidade da América
do Sul onde o Brasil ﬁgura como potência no
badminton em terceiro lugar nas Américas,
atrás somente do Estados Unidos e do
Canadá, o que faz com seus atletas sejam os
favoritos nesta competição que sempre tem
revelado um excelente nível e oportunidade
de se aprimorar as técnicas de jogo e o nível
dos competidores.

Paratleta Vitor Tavares recebe
Prêmio Paralímpicos 2017

O paratleta da categoria SS6, de
parabadminton, recebeu na noite do dia 4, em
São Paulo, o Prêmio Paralímpicos 2017 na
modalidade parabadminton, em solenidade
com contou com o diretor de parabadminton,
Arthur Veloso. Foi a 7° edição do Prêmio
Paralímpicos que é considerado a maior
celebração do paradesporto brasileiro, numa
noite inesquecível em que se homenageou os
atletas destaques e celebrou as grandes
conquistas do ano. O processo na CBBd foi
feito através das indicações dos treinadores
de parabadminton observando as principais
conquistas de cada paratleta.
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Dezembro
Entidade máxima do
badminton brasileiro
disponibiliza cadastro nacional
e oﬁcial de técnicos

A CBBd disponibilizou para as federações o
CADTEC - Cadastro Oﬁcial Brasileiro de
Técnicos em Badminton. Com essa
ferramenta conﬁável e única oﬁcial, é
possível inserir em um banco de dados
nacional com informações técnicas na
modalidade, de forma segura e acreditada,
para que seja facilitada a consulta desses
dados para eventuais aproveitamentos em
projetos direcionados ao desporto.
O CADTEC de badminton já está disponível
para que os dados sejam inseridos,
procedimento privativo das federações.
A cadastro é permanente e as informações
podem ser acessadas pelos interessados em
utilizado para o desenvolvimento do
badminton brasileiro como ferramenta oﬁcial
e dotada de informações seguras para uso
com lisura.

Brasil conquista 49 medalhas
no Sulam2017

Encerrou na quinta-feira, dia 14, no Rio de
Janeiro, a edição 2017 do Campeonato
SulAmericano de Badminton, torneio que
também encerrou o calendário 2017 de
competições no Brasil neste ano e o resultado
foi o saldo de 49 medalhas para o país que,
juntamente com Peru, Chile, Argentina,
Equador, Paraguai e Suriname realizaram
cerca de 510 jogos nas 8 quadras montadas
na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da
Barra da Tijuca, por onde passaram os 285
atletas inscritos na competição nas fase por
Equipes nas categorias Sub15, Sub19 e
Adulto e Individuais nas categorias Jovens e
Adultos.
O Brasil terminou a competições com 49
medalhas em todas as categorias disputadas
nos sete dias de competições, em 44 posições
de pódio, com 11 Ouros, 14 Pratas e 19
medalhas de Bronze, em todas as categorias
disputadas nos sete dias de competições.
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