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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Caros Atletas, Presidentes e Parceiros,
O ano de 2017 foi certamente um dos mais importantes para a nossa modalidade no país. Após a realização dos
Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, onde conseguimos participar, pela primeira vez na história, da
competição de hóquei sobre a grama em jogos olímpicos, conseguimos, no ano que passou, continuar trilhando
o caminho do crescimento e implementar importantes ações voltadas ao desenvolvimento do hóquei.
A Copa Panamericana de Hóquei, realizada no mês de Agosto nos Estados Unidos, foi especial para as nossas
seleções adultas: a seleção masculina alcançou a sua melhor colocação na história da competição (5o lugar) e a
seleção feminina participou, pela primeira vez na história, desta importante competição, que possui nível
semelhante à competição de hóquei dos Jogos Panamericanos.
No mês de Dezembro de 2017, promovemos o primeiro camp de treinamento da seleção masculina sub-18 de
hockey5s, visando a participação inédita do Brasil no Campeonato Panamericano de Hockey5s (Pan da
Juventude), classificatório para os Jogos Olímpicos da Juventude.
Nos campeonatos nacionais, continuamos evoluindo em relação à organização. Além disso, tivemos o maior
número de equipes sub-18 na recente história da modalidade no país, disputando os campeonatos brasileiros
de hockey5s (no masculino, 11 equipes disputaram a competição de 2017; no feminino, 7 equipes participaram
do torneio). Isso demonstra que o número de jovens atletas brasileiros de hóquei continua crescendo ano após
ano, nos mostrando que estamos trilhando o caminho correto para construir bases sólidas para o esporte no
Brasil.
Em relação ao desenvolvimento, promovemos cursos de capacitação, celebramos parcerias com universidades,
apresentamos a nossa modalidade para Prefeituras, e, ainda, firmamos uma importante parceria com o Instituto
Península, que nos permitiu incluir o hóquei como um dos esportes que fazem parte do Programa Impulsiona.
Em 2017, pelo Impulsiona, a nossa modalidade foi apresentada para mais de 100 escolas da rede de ensino de
São Paulo e atingimos um significativo número de professores de educação física, que são peças fundamentais
no projeto de massificação da nossa modalidade. Através do Impulsiona, o hóquei sobre a grama foi incluído na
plataforma e-Proinfo, do Ministério da Educação e Cultura (MEC), permitindo que professores da rede pública de
ensino de todo o país conheçam a modalidade e tenham acesso às principais informações e características do
hóquei.
No segundo semestre, iniciamos a implantação do projeto "Tacada do Futuro", voltado para o desenvolvimento
e aperfeiçoamento de atletas com idade entre 15 e 18 anos. Conseguimos implementar as primeiras seletivas
em 04 estados brasileiros, tendo participado das atividades de 2017 mais de 150 atletas de hóquei.
Por fim, celebramos, no ano que passou, importantes parcerias com a "GGB Brinquedos Plásticos", com o
objetivo de facilitar o acesso a materiais de hóquei alternativos (tacos e bolas) voltados para crianças,
adolescentes e iniciantes, e com a "Atlas Inovações e Tecnologia", por meio da qual foi implementado o Sistema
Integrado de Gerenciamento do Hóquei (SIGH), ferramenta que vai auxiliar a CBHG, federações e clubes na
gestão da nossa modalidade no país.
Temos um grande desafio pela frente e nenhuma dessas ações teria sido implementada sem a participação dos
atletas, clubes e federações de hóquei. Agradecemos a toda a comunidade do hóquei no Brasil e esperamos
continuar, em 2018, o trabalho de construção de bases sólidas para o nosso esporte no nosso país.

Bruno Patricio Oliveira
Presidente
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ADMINISTRA TIVO
- Realização, no dia 28/03/2017, da Assembleia Geral Ordinária da Confederação Brasileira de Hóquei
sobre a Grama e Indoor (CBHG), na qual as contas do exercício de 2016 foram aprovadas e na qual
ocorreu a eleição da Presidência e Conselho Fiscal da entidade para o quadriênio 2017- 2021.
Foram apresentadas duas chapas ao pleito: "Novo Hóquei" e "Muda Hóquei".
A chapa vencedora foi a "Novo Hóquei" que teve 20 votos apurados. A chapa "Muda Hóquei" teve 18
votos.

Chapa Novo Hóquei
Presidente – Bruno Patricio Oliveira da Silva
Vice-Presidente – Frederico Carneiro Garcez Rubinato
Conselheiro Fiscal Efetivo – Roberto Lopes de Almeida
Conselheiro Fiscal Efetivo – Herbert Nunes Rodrigues
Conselheiro Fiscal Efetivo – Junio Miguel da Silva
Conselheiro Fiscal Suplente – Angela Regina Ferreira
Conselheiro Fiscal Suplente – Eduardo Sales de Azeredo
Conselheiro Fiscal Suplente – Ronir de Mello Nascimento

Descrição dos votos - Chapa Novo Hóquei:
Federação de Hóquei sobre a Grama e Indoor do Estado do Rio de Janeiro (FHERJ) - 6 votos
Federação de Hóquei sobre a Grama e Indoor do Estado do Paraná (FHEPR) - 6 votos
Federação de Hóquei sobre a Grama e Indoor do Estado do Rio Grande do Sul (FHERS) - 6 votos Rio
Hockey Clube - 1 voto
Londrina Hockey Club - 1 voto

Descrição dos votos - Chapa Muda Hóquei:
Federação de Hóquei sobre a Grama e Indoor do Estado de São Paulo (FHESP) - 6 votos
Federação de Hóquei sobre a Grama e Indoor do Estado de Santa Catarina (FHESC) - 6 votos
Província de São Pedro Hóquei Clube - 1 voto
Hóquei Clube Desterro - 1 voto
Florianópolis Hóquei Clube - 1 voto
Grêmio Interlagos de Hóquei sobre a Grama - 1 voto
Sociedade Germania - 1 voto
Comissão de Atletas - 1 voto

- Participação, no dia 04/07/2017, na audiência pública organizada pela Comissão de Esportes da Câmara
dos Deputados, em Brasília.
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- Participação, no dia 10/08/2017, em
Lancaster, Estados Unidos, no Congresso da
Federação Pan-Americana de Hóquei (PAHF),
que foi realizado durante a Copa Pan-Americana
de Hóquei de 2017, e em que ocorreram as
eleições para Presidente e Membros do
Conselho Diretivo da PAHF (para o quadriênio
2017 – 2021) e a aprovação das contas da
entidade, do exercício de 2016.
- Participação na Assembleia Geral Extraordinária do Comitê Olímpico do Brasil (COB), realizada no dia
11 de outubro de 2017, em que foram deliberadas a carta do COI, de 06 de outubro de 2017, que trata
da suspensão do COB, e a condução do Sr. Paulo Wanderley Teixeira à Presidência do Comitê Olímpico
do Brasil (COB).
- Participação na Assembleia Geral Extraordinária do Comitê Olímpico do Brasil (COB), realizada no dia
22 de novembro de 2017, na qual foi aprovado o novo Estatuto do COB e foi concedida filiação à
Associação Brasileira de Escalada Esportiva, à Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol, à
Confederação Brasileira de Surf e à Confederação Brasileira de Karatê.

- Participação na Assembleia Geral Extraordinária do Comitê Olímpico do Brasil (COB), realizada no dia
06 de dezembro de 2017, na qual foi aprovada alteração do Estatuto do COB para aumentar a
representatividade dos atletas nas Assembleias Gerais do COB, de 5 atletas para 12 atletas.
- Realização, no dia 11 de outubro de 2017, na sede da CBHG, da reunião para eleição dos
representantes dos atletas, árbitros e entidades de prática do hóquei para o Superior Tribunal de
Justiça Desportiva do Hóquei.
- Reuniões com o Ministério do Esporte e a Reitoria e Diretoria da Escola da Educação Física da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) envolvendo a utilização do Centro de Treinamento de
Hóquei e Rugby da UFRJ com o objetivo de desenvolver a modalidade no Brasil.
- Reuniões com membros da CCFEx (Centro de Capacitação Física do Exército), da AGLO Autoridade de Governança do Legado Olímpico e do Ministério do Esporte envolvendo a
possibilidade de utilização do Centro Olímpico de Hóquei (COH) para o desenvolvimento da
modalidade no país.
- Elaboração, acompanhamento, execução e prestação de contas de todos os projetos envolvendo a
utilização dos recursos da lei Agnelo-Piva, que são repassados anualmente pelo Comitê Olímpico do
Brasil (COB) para a CBHG, incluindo o acompanhamento da movimentação financeira, conciliações
bancárias, e a análise e apresentação dos documentos exigidos pelo COB.
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- Aprimoramento do fluxo do processo de pagamento, organização de documentos, conciliação
bancária e prestação de contas da entidade, promovendo a diminuição no atendimento dos prazos
junto ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).
- Gestão do trabalho executado pelo contador contratado pela entidade, que atua nos assuntos
envolvendo a contabilidade e o departamento pessoal da entidade, com a verificação das informações
e valores envolvendo o pagamento de remunerações, tributos, FGTS, identificação de projetos, bem
como a execução de atividades envolvendo a contratação e desligamento de funcionários da entidade.
- Negociação, elaboração, revisão e gestão de todos os contratos celebrados pela CBHG no ano de
2017, com a gestão orçamentária e operacional de emissão de passagens aéreas, reservas de
hospedagem, para garantir que o desempenho dos clientes/fornecedores esteja adequado às cláusulas
contratuais, bem como a organização de todos os documentos necessários à prestação de contas junto
ao Comitê Olímpico do Brasil (COB).
- Confecção de documentos solicitados para os atletas e clubes brasileiros, para a apresentação
perante o Ministério do Esporte e associações nacionais, e suporte e orientação para os atletas
brasileiros no atendimento das solicitações do Ministério do Esporte.
- Acompanhamento das demandas judiciais e administrativas envolvendo a CBHG, com a elaboração das
peças judiciais e participação em reuniões externas, e fornecimento de suporte jurídico às questões
esportivas de interesse das federações estaduais filiadas à CBHG.
- Contratação do profissional responsável pela limpeza, conservação e manutenção dos campos de
hóquei e gestão do Centro de Treinamento de Hóquei da Escola de Educação Física da UFRJ,
localizado na Ilha do Fundão, com a finalidade de promover atividades de desenvolvimento, a
realização de campeonatos estaduais e nacionais no local e possibilitar aos clubes de hóquei que
realizem os seus treinamentos no local.
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PARCERIAS
- Parceria da CBHG com a GGB Plast Brinquedos, empresa de brinquedos com sede em Caxias do Sul,
estado do Rio Grande do Sul, envolvendo a divulgação dos materiais de plástico (tacos e bolas) para
iniciação no hóquei em escolas, projetos e universidades.

- Parceria da CBHG com a Atlas Inovações e Tecnologia envolvendo a criação e disponibilização gratuita
do Sistema Integrado de Gerenciamento do Hóquei (SIGH) para a CBHG, federações estaduais e clubes
de hóquei filiados à CBHG. O SIGH tem como finalidade consolidar as principais informações dos atletas,
clubes e federações de hóquei no Brasil, auxiliando as federações estaduais e clubes na gestão de suas
informações e documentos das entidades e atletas.

- Parceria com a WA Sport, empresa de fabricação de materiais esportivos do Rio de Janeiro,
envolvendo a venda de camisas das seleções masculina e feminina de hóquei para o público em
geral.
- Parceria da CBHG com a BEX Intercâmbio Cultural, envolvendo a divulgação da marca e das
atividades da empresa nas camisas das seleções brasileiras que disputaram a Copa Panamericana de
2017.
- Parceria da CBHG com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por meio do Instituto de
Nutrição Josué de Castro, envolvendo a implementação de um programa de assistência nutricional aos
atletas dos clubes do Rio de Janeiro que participam do projeto "Tacada do Futuro".
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PALESTRAS

- Realização, no dia 26 de agosto de 2017, da palestra "Alcançando o Sonho Olímpico", conduzida pelo
Técnico da Seleção Masculina, Cláudio Rocha, que foi direcionada aos dirigentes, treinadores e chefes
de equipe dos clubes filiados as federações filiadas a CBHG.
- Realização, no dia 16 de setembro de 2017, da palestra "Construindo uma nova história",
conduzida pelo Técnico da Seleção Masculina, Cláudio Rocha, que foi direcionada aos
dirigentes, treinadores e chefes de equipe dos clubes filiados as federações filiadas a
CBHG.
- Realização, no dia 07 de outubro de 2017, da palestra "Preparação Física no Hóquei", conduzida pelo
Preparador Físico da Seleção Masculina, Christian Quintão, que foi direcionada aos dirigentes,
treinadores, preparadores físicos e chefes de equipe dos clubes filiados as federações filiadas a CBHG.

- Realização, no dia 28 de outubro de 2017, da palestra "Treinos Técnicos e Sistemas Táticos",
conduzida pelo Técnico da Seleção Masculina, Cláudio Rocha, que foi direcionada aos dirigentes,
treinadores e chefes de equipe dos clubes filiados as federações filiadas a CBHG.
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO

- Reformulação do site e da logo da CBHG, com o
intuito de modernizar e atualizar a imagem da
Confederação e do esporte na internet, e com a
inclusão de novos espaços com informações de
interesse para os atletas e clubes.

- Divulgação e atualização das principais notícias relacionadas ao
hóquei brasileiro.

- Performance com destaque no aumento do número de curtidas da
página e no número de alcance das notícias.

- Atualização das principais imagens de campeonatos nacionais e
competições com as seleções nacionais.
- Atualização dos principais lances das rodadas dos campeonatos
nacionais.

- Performance com destaque no aumento do número de curtidas e no
alcance de impressões das publicações do Stories, com média geral
de 280 impressões por publicação.

- Principal ferramenta para atualização dos resultados das partidas
dos principais campeonatos nacionais de hóquei.
- Performance com destaque no aumento do número
de seguidores.
- Elaboração e envio de releases para a imprensa em geral a respeito
dos principais assuntos envolvendo as seleções nacionais,
campeonatos brasileiros e ações envolvendo o desenvolvimento da
modalidade no país

- Contratação de fotógrafo profissional para registro dos
campeonatos, além de disponibilização do material para os
clubes brasileiros de hóquei através das redes sociais.
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DESENVOLVIMENTO
- Atuação de profissionais contratados (desenvolvedores) para desenvolver o hóquei nos estados
brasileiros, através da organização e realização de oficinas, cursos de capacitação e de condução de
treinamentos para novos praticantes, sob a coordenação da Coordenadora Técnica da CBHG.
- Inclusão e demonstração do hóquei em eventos de universidades públicas (UFRJ), tais como o
“Conhecendo a UFRJ”, bem como introdução do hóquei em novas localidades.
- Parceria com a Universidade Santa Úrsula (USU), do Rio de Janeiro, envolvendo a divulgação do
curso de educação física e a possibilidade de desenvolver o hóquei na universidade.
- Celebração de parceria da CBHG com o Instituto Península para a inclusão do hóquei como uma das
modalidades olímpicas oferecidas nos cursos promovidos pelo Programa Impulsiona. O Programa
Impulsiona é voltado para educadores da rede pública e tem como finalidade ampliar o repertório de
práticas esportivas nas escolas, para o desenvolvimento integral dos alunos.
- Assessoramento, suporte e participação na elaboração do curso online de hóquei à distância (que foi
lançado no dia 04/09/2018) via plataforma de educação à distância do Ministério da Educação (MEC),
denominada E-proinfo, para todas as escolas públicas de educação básica (Fundamental I-II e Ensino
Médio), por meio da parceria firmada entre a CBHG e o Instituto Península.

- Participação, nas seguintes oficinas de hóquei do Programa Impulsiona, em São Paulo, com
atuação de um instrutor da CBHG junto aos professores de educação física participantes:
CEU Meninos (01 de julho de 2017)
CEU Aricanduva (22 de julho de 2017)
CEU Campo Limpo (29 de julho de 2017)

CEFAI Guaianazes (05 de agosto de 2017)
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CEU Jaçanã (12 de agosto de 2017)
CEU Vila Rubi (19 de agosto de 2017)
CEU Parque São Carlos (02 de setembro de 2017)
CEU Uirapuru (16 de setembro de 2017)
CEU Jardim Paulistano (23 de setembro de 2017)
CEU Perus (30 de setembro de 2017)

CEU Alvarenga (07 de outubro de 2017)
CEU Tiquatira (21 de outubro de 2017)
CEU Sapopemba (28 de outubro de 2017)
- Participação, na primeira oficina de hóquei do Programa Impulsiona no Rio de Janeiro, uqe
ocorreu no CIEP Presidente Agostinho Neto no dia 05 de outubro de 2017, com atuação de um
instrutor da CBHG e do Técnico da Seleção Masculina de Hóquei junto aos professores de
educação física participantes.

- Lançamento, no dia 24 de agosto de 2017, do Projeto “Tacada do Futuro”, que tem como objetivo
investir nas categorias de base do hóquei brasileiro, fomentar o esporte no país e elevar o nível dos
principais atletas de base que irão representar o Brasil, no futuro, em competições internacionais.
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- Realização, no dia 02 de setembro de 2017, da primeira seletiva do projeto Tacada do Futuro/Edição
Rio de Janeiro, no Centro de Treinamento de Hóquei da UFRJ, localizado na Ilha do Fundão, Rio de
Janeiro, com a participação do treinador, preparador físico e atletas da Seleção Masculina de Hóquei
Adulta.
Número de participantes: 38
Números de selecionados: 19

- Realização, no dia 22 de setembro de 2017, de reunião com o Presidente da CBHG, Bruno Patrício, com
o Vice Prefeito e Secretário de Esportes do Município de Campo Bom/RS, Beto Santos, e com o Diretor
Técnico César Augusto Britto, para discussão sobre a implementação de projetos envolvendo o
desenvolvimento do hóquei na cidade gaúcha.
- Realização da primeira seletiva do projeto Tacada do Futuro/Edição Rio Grande do Sul, no dia 14 de
outubro de 2017, no Centro de Esporte e Lazer da UNISINOS, na cidade de São Leopoldo, que contou
com a participação do treinador da Seleção Masculina de Hóquei Adulta.
Número de participantes: 34
Números de selecionados: 23

- Realização da primeira seletiva do projeto Tacada do Futuro/Edição Santa Catarina, no dia 02 de
dezembro, no Colégio Catarinense, em Florianópolis, que contou com a participação do treinador e
atletas das Seleções Masculina e Feminina Adulta de Hóquei.
Número de participantes: 26
Números de selecionados: 20
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-Realização da primeira seletiva do projeto Tacada do Futuro/Edição São Paulo, no dia 09 de dezembro
de 2017, no Ginásio Vale do Sol, em São José dos Campos e, no dia 10 de dezembro de 2017, no Sesi
Jacareí, na cidade de Jacareí. A seletiva no estado de São Paulo ocorreu em dois locais distintos tendo
em vista a quantidade e o local de residência dos jovens jogadores paulistas que foram inscritos para
participar da seletiva.
Número de participantes: 52
Números de selecionados: 20
-Realização de curso de capacitação, em parceria com a prefeitura de Saquarema, para professores de
educação física das escolas públicas e privadas do município da região dos lagos do estado do Rio de
Janeiro. O curso foi conduzido pela Coordenadora Técnica da CBHG e pelo Treinador da Seleção
Masculina Adulta de Hóquei e foi realizado no dia 24 de novembro de 2017, nas instalações do Centro
Municipal de Educação Padre Manuel.
- Participação em reunião com a Secretaria Municipal de Esportes do Município de Canoas, no
estado do Rio Grande do Sul, visando a implementação de projetos de hóquei sobre a grama nas
escolas municipais.
- Cessão de materiais alternativos de hóquei (tacos e bolas de plástico) para a iniciação da
modalidade em escolas e universidades.
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CAMPEONATOS NACIONAIS
- A organização e realização de campeonatos nacionais envolve a negociação e contratação de
fornecedores, tais como fornecimento de ambulância UTI com médico, para a segurança dos atletas, e a
seleção e coordenação de toda a equipe de trabalho (staff, juízes de mesa, oficiais técnicos e árbitros)
que atua em cada etapa dos campeonatos nacionais. Todo este trabalho está sob a atuação e
coordenação do Gerente de Competições da CBHG.
- Elaboração de estrutura de cursos de formação de árbitros e oficiais de hóquei.
- Elaboração e atualização dos documentos necessários à participação de atletas e clubes nos
campeonatos nacionais, bem como atualização dos regulamentos dos campeonatos nacionais de
acordo com as regras emanadas da Federação Internacional de Hóquei (FIH).
- Realização do Campeonato Brasileiro de Hóquei Indoor Masculino Adulto, que ocorreu no ginásio da
UFRGS/RS (1ª Etapa) e no SESI Mogi das Cruzes/SP, e que contou com a participação de 06 (seis)
equipes:
1º Florianópolis Hóquei Clube/SC
2º Macau Esporte Clube/SP
3º Hóquei Clube Desterro/SC
4º Província de São Pedro/RS
5º Grêmio Interlagos de Hóquei/SP
6º Sociedade Germania/RJ
- Realização do Campeonato Brasileiro de Hóquei Indoor Feminino Adulto, que ocorreu no SESI Mogi das
Cruzes/SP (1ª Etapa) e no Ginásio do CEI em Campo Bom/RS (2ª Etapa e Finais), e que contou com a
participação de 06 (seis) equipes:
1º Florianópolis Hóquei Clube/SC
2º Hóquei Clube Desterro/SC
3º Grêmio Interlagos de Hóquei/SP
4º Carioca Hóquei Clube/RJ
5º Macau Esporte Clube/SP 6º
AABB de São Leopoldo/RS
- Realização do Campeonato Brasileiro de Hóquei Indoor Masculino Sub-18 e Sub-15, no SESI Mogi das
Cruzes, em São Paulo, que contou com a participação das seguintes equipes:

Categoria Sub-18:
1º Thermas do Vale/São José dos Campos - Atleta Cidadão/SP 2º
Hóquei Clube Desterro/SC
3º Doze de Agosto/SC
4º Carioca Hóquei Clube/RJ
5º Sociedade Germania/RJ
6º SESI Mogi das Cruzes/SP
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Categoria Sub-15:
1º Sociedade Germania/RJ
2º Thermas do Vale/São José dos Campos - Atleta Cidadão/SP 3º
SESI Mogi das Cruzes/SP
4º Hóquei Clube Desterro/SC
- Realização do Campeonato Brasileiro de Hockey5s Masculino Sub-18 e Sub-15, no Centro de
Treinamento de Hóquei da UFRJ, no Rio de Janeiro. Esta foi a edição que contou com o maior número
de equipes sub-18 disputando um campeonato nacional de base e, em certos momentos, foram
realizadas duas ou três partidas simultâneas. Este campeonato contou com a participação das
seguintes equipes:
Categoria Sub-18:
1º Doze de Agosto/SC
2º Sociedade Germania/RJ 3º
Hóquei Clube Desterro/SC
4º Província de São Pedro Hóquei Clube/RS
5º Thermas do Vale/São José dos Campos - Atleta Cidadão/SP 6º
Carioca Hóquei Clube/RJ
7º Deodoro Hóquei Clube/RJ
8º Grêmio Interlagos de Hóquei/SP
9º Florianópolis Hóquei Clube/SC
10º Rio Hockey Clube/RJ
11º Macau Esporte Clube/SP

Categoria sub-15:
1º Sociedade Germania/RJ
2º Thermas do Vale/São José dos Campos - Atleta Cidadão/SP 3º
Grêmio Interlagos de Hóquei/SP
4º Hóquei Clube Desterro/SC
5º Deodoro Hóquei Clube/RJ
- Realização do Campeonato Brasileiro de Hockey5s Feminino Sub-18, no Centro de Treinamento de
Hóquei da UFRJ, no Rio de Janeiro. Esta foi a edição que contou com o maior número de equipes sub-18
disputando um campeonato nacional de base. Este campeonato contou com a participação de 07 (sete)
equipes:
1º Londrina Hockey Club/PR
2º Hóquei Clube Desterro/SC
3º Deodoro Hóquei Clube/RJ
4º Grêmio Interlagos de Hóquei/SP
5º Florianópolis Hóquei Clube/SC
6º Macau Esporte Clube/SP
7º Carioca Hóquei Clube/RJ
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- Realização do Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre a Grama Masculino Adulto, no Centro de
Treinamento de Hóquei da UFRJ, no Rio de Janeiro. Este campeonato contou com a participação de 09
(nove) equipes:
1º Rio Hockey Clube/RJ
2º Sociedade Germania/RJ 3º
Hóquei Clube Desterro/SC 4º
Carioca Hóquei Clube/RJ
5º Grêmio Interlagos de Hóquei/SP
6º Província de São Pedro Hóquei Clube/RS
7º Macau Esporte Clube/SP
8º Florianópolis Hóquei Clube/SC
9º Deodoro Hóquei Clube/RJ

- Realização do Campeonato Brasileiro de Hóquei sobre a Grama Feminino Adulto, no Centro de
Treinamento de Hóquei da UFRJ, no Rio de Janeiro. Este campeonato contou com a participação de 06
(seis) equipes:
1º Macau Esporte Clube/SP
2º Florianópolis Hóquei Clube/SC
3º Hóquei Clube Desterro/SC
4º Carioca Hóquei Clube/RJ
5º Grêmio Interlagos de Hóquei/SP
6º Londrina Hockey Club/PR
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ALTO RENDIMENTO
Masculino Adulto
- Preparação, com a realização de 04 partidas amistosas no México, e participação na Copa Flick,
organizada pela Federação Mexicana de Hóquei, entre os dias 10 e 19 de Março de 2017, como
preparação para a disputa da Copa Panamericana de Hóquei. O Brasil, representado por 16 (dezesseis)
atletas, conquistou o título do torneio de forma invicta.
1. Rodrigo Faustino
2. Thiago Dantas
3. Bruno Mendonça
4. Matheus Borges
5. Stephane Vehrle-Smith
6. Yuri Van der Heijden
7. Marcos Pasin
8. Lucas Vos
9. Andre Patrocinio
10. Adam Imer
11. Paulo Roberto Jr.
12. Lucas Paixão
13. Bruno Paes
14. Joaquin Lopez
15. Fabio Assis
16. Bruno Sousa

- Camp de treinamento realizado em Santiago/Chile, entre os dias 20 e 31 de Julho de 2017, com a
realização de partidas amistosas entre o Brasil e o Chile, na preparação para a disputa da Copa
Panamericana de Hóquei de 2017.
- Participação na Copa Panamericana de Hóquei, realizada entre os dias 04 e 13 de Agosto de
2017, em Lancaster/Estados Unidos, em que o Brasil alcançou a 5ª colocação no torneio. Esta foi a
melhor colocação do Brasil, que foi representado por 18 (dezoito) atletas, em copas
panamericanas.
1. Rodrigo Faustino
2. Thiago Dantas
3. Bruno Mendonça
4. Matheus Borges
5. Stephane Vehrle-Smith
6. Yuri Van der Heijden
7. Marcos Pasin
8. Paulo Márcio Rigueira
9. Andre Patrocinio
10. Adam Imer
11. Paulo Roberto Jr.
12. Lucas Paixão
13. Bruno Paes
14. Joaquin Lopez
15. Fabio Assis
16. Bruno Sousa
17. Patrick Van der Heijden
18. Fábio Daux
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Masculino Sub-18
- Camp de treinamento realizado no Centro de Treinamento de Hóquei da UFRJ, no Rio de Janeiro, entre
os dias 14 e 20 de Dezembro de 2017, na preparação para a disputa da Copa Panamericana da Juventude
de 2018, classificatória para os Jogos Olímpicos de 2018. No total participaram 12 (doze) atletas de
clubes brasileiros.
1- André de Freitas Santos
2- Bryan José Froelich
3- Gabriel Martins de Brito
4- Guilherme Angiliel Rodrigues da Silva
5- Jean Marley da Silva Costa
6- João Miguel Inácio Buzatto
7- Lucas Lemos Ribeiro
8- Luís Carlos de Souza Lohn
9- Matheus Oliveira Francisco
10- Paulo Márcio Monsores Rigueira
11- Tomas Fiorini Drews
12- Vinícius Augusto Rodrigues Vaz
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Feminino Adulto
- Camp de treinamento realizado no Centro de Treinamento de Hóquei da UFRJ, no Rio de Janeiro,
entre os dias 26 de Março a 10 de Abril de 2017, com a realização de partidas amistosas contra equipes
brasileiras, na preparação para a disputa da Copa Panamericana de Hóquei de 2017.
- Camp de treinamento realizado no Centro de Treinamento de Hóquei da UFRJ, no Rio de Janeiro, entre
os dias 17 e 31 de Julho de 2017, com a realização de partidas amistosas contra equipes brasileiras, na
preparação para a disputa da Copa Panamericana de Hóquei de 2017.
- Participação na Copa Panamericana de Hóquei, realizada entre os dias 04 e 13 de Agosto de 2017 em
Lancaster/EUA, em que o Brasil terminou na 7ª colocação do torneio. Esta foi a primeira participação do
Brasil, com a seleção feminina, que foi representada por 17 (dezessete) atletas, em copas
panamericanas.
1. Alice Queiroz
2. Andrea Bernardes
3. Anita Rodriguez
4. Anna Carolina Maia
5. Desirée Scherf
6. Helena Betolaza
7. Jacqueline Peyloubet
8. Karolina Sluis
9. Luciana Peralta
10. Mayara Fedrizzi
11. Micaela Melo
12. Noortje Randag
13. Patricia Boos
14. Teska Tuijt
15. Thalita Cabral
16. Úrsula Machado
17. Wanda Olivares
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