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INTRODUÇÃO
Os Jogos Paralímpicos Rio 2016 serão os primeiros realizados em um país sul-americano.
As competições paralímpicas ocorrerão no Rio de Janeiro 16 dias após o encerramento
dos Jogos Olímpicos, entre os dias 7 e 18 de setembro de 2016.
Serão 4.350 atletas de 176 países participando de 23 modalidades esportivas.
Os ingressos podem ser adquiridos online em www.rio2016.com/ingressos, e nas
bilheterias. Serão disponibilizados 3,3 milhões de ingressos: 2 milhões a preços acessíveis,
entre R$10 e R$30, e o restante, para as cerimônias de abertura e de encerramento,
de R$100 até R$1.200. As competições dos Jogos Paralímpicos serão realizadas nos
mesmos locais dos Jogos Olímpicos: Barra da Tijuca, Copacabana, Maracanã e Deodoro.
Além de garantir ao Brasil um protagonismo sem precedentes nos esportes em geral e
no paraesportismo em específico, os Jogos Paralímpicos oferecem a oportunidade de
sensibilizar a população brasileira e mundial quanto à importância e à contribuição das
pessoas com deficiência à sociedade. É também uma oportunidade para impulsionar
a acessibilidade no País, a partir da necessidade de adaptação da infraestrutura e dos
espaços públicos para receber este público para os megaeventos esportivos.
A divulgação dos Jogos Paralímpicos e da excelência dos ídolos do para-atletismo deve
alavancar o interesse da população. As competições darão visibilidade a estes atletas, que
são exemplos de disciplina e superação de limites, e produzem um show emocionante
com sua alta performance em campo.
Em última instância, as competições paralímpicas têm o potencial de promover a
conscientização da sociedade em relação às pessoas com deficiência, com a difusão de
uma percepção positiva em relação a este segmento.
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OS JOGOS PARALÍMPICOS NO BRASIL
Data: 7 a 18 de Setembro de 2016
Início: 16 dias após o encerramento dos Jogos Olímpicos

• 11 dias de competições
• 528 provas com medalhas - 226 femininas, 38 mistas, 264 masculinas
• 4.350 atletas de 176 países
• 3,3 milhões de ingressos disponíveis (2 milhões custam entre R$ 10 e R$ 30;
para as cerimônias de abertura e encerramento vão de R$ 100 até R$ 1.200)
• Compras online em www.rio2016.com/ingressos e na bilheteria
23 modalidades:
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Natação

Atletismo

Futebol de 5

Futebol de 7

Voleibol sentado

Basquetebol em
cadeira de rodas

Tênis em cadeira
de rodas

Tênis de
mesa

Vela

Canoagem

Remo

Bocha

Halteroﬁlismo

Judô

Esgrima em
cadeira de rodas

Ciclismo de estrada

Ciclismo de pista

Hipismo

Rugby em cadeira
de rodas

Tiro com
arco

Tiro
esportivo

Triatlo

Goalball

• Clusters/Regiões de competição
»» Barra da Tijuca: 14 esportes competindo (basquete em cadeira
de rodas, bocha, ciclismo de estrada, ciclismo de pista, futebol de
5, futebol de 7, Goalball, halterofilismo, judô, natação, rugby em
cadeira de rodas, tênis de mesa, tênis em cadeira de rodas, vôlei
sentado)
»» Copacabana: 5 esportes competindo (maratona, canoagem,
remo, triatlo e vela)
»» Maracanã: 2 esportes competindo mais as duas cerimônias
(atletismo e tiro com arco)
»» Deodoro: 3 esportes competindo (tiro esportivo, hipismo e
esgrima em cadeira de rodas)
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BRASIL
POTÊNCIA PARALÍMPICA
Os Jogos Paralímpicos são o coroamento de um processo de desenvolvimento pessoal e
profissional de pessoas com deficiência, resultado do grande investimento do Brasil neste
segmento da população brasileira por meio do esporte.
O Brasil é considerado uma potência paralímpica: está entre os melhores do mundo
nas modalidades olímpicas praticadas por pessoas com deficiência. O País é tricampeão
dos Jogos Parapan-Americanos; teve o melhor aproveitamento da história dos Jogos
Parapan-Americanos em Toronto, em 2015, com 317 medalhas, sendo 109 ouros. Nos
Jogos Paralímpicos realizados em Londres, em 2012, os brasileiros conquistaram a sétima
colocação no quadro de medalhas. Foram 21 ouros, 14 pratas e oito bronzes.
O País se destaca especialmente em modalidades como o Futebol de 5, no qual é
tricampeão e único campeão mundial. Na bocha, é bicampeão. Na natação, o País tem
como representante o maior medalhista paralímpico brasileiro, Daniel Dias (que tem máformação congênita nos membros superiores e inferiores), com 15 pódios, 14 títulos
mundiais e dois troféus Laureus. No atletismo, tem a bicampeã paralímpica Terezinha
Guilhermina (deficiente visual) e o campeão Paralímpico Alan Fonteles (biamputado);
no vôlei sentado, no qual competem atletas com deficiência locomotora, o Brasil foi
medalhista de ouro entre os homens no Parapan de Toronto em 2015.

8

JOGOS PARAPAN-AMERICANOS

SEDE

PAÍS

OURO

TOTAL

(%)

México

121

363

33%

México

101

302

33,4%

Brasil

83

254

32%

Brasil

81

277

29,2%

Brasil

109

317

34,4%

MÉXICO 1999

ARGENTINA
(2003)

BRASIL (2007)

MÉXICO 2011

CANADÁ
(2015)
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCLUSÃO NO ESPORTE

O Brasil tem se destacado nos esportes praticados por pessoas com deficiência a ponto
de ser considerado uma potência paralímpica graças ao amplo investimento do Governo
Federal em políticas públicas de inclusão destas pessoas por meio do esporte.
O País tem o maior programa de patrocínio individual de atletas no mundo: 11.700 bolsas já
foram concedidas desde 2005 a atletas com deficiência para dedicação exclusiva ao treino
e competições esportivas, um investimento de R$ 164,8 milhões em dez anos. Reflexo
deste investimento é o fato de 92% dos atletas paralímpicos brasileiros convocados para
o Parapan de Toronto serem patrocinados pelo Governo Federal brasileiro (252 atletas
entre um total de 272). Além disso, 98% das medalhas conquistadas por atletas brasileiros
no Parapan foram para atletas contemplados por bolsas concedidas pelo Governo Federal,
um total de 254 medalhas.
O Governo Federal oferece dois tipos de bolsas:
»» Bolsa Atleta: para atletas de alto rendimento com bons resultados em competições
nacionais e internacionais. Um total de 1.323 atletas paralímpicos foram
contemplados com a Bolsa Atleta em 2015.
»» Bolsa Pódio: direcionada para os 20 melhores atletas colocados no ranking mundial.
Foram contemplados 94 paratletas com a Bolsa Pódio em 2015. Também pelo Plano
Brasil Medalhas, 60 atletas das modalidades coletivas são apoiados: vôlei sentado,
futebol de 5, futebol de 7 e goalball.
Além das bolsas, 99% do orçamento do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) vem
de recursos públicos. Desde 2010, o Ministério do Esporte celebrou com o CPB
R$ 67,3 milhões, o que incluiu a preparação das seleções permanentes em 17
modalidades para 2016, com treinamentos e competições no Brasil e no exterior.
Está ainda entre as políticas públicas de inclusão das pessoas com deficiência dois
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programas de inclusão no esporte voltados para alunos do ensino fundamental
ao superior:
»» Programa Segundo Tempo: realizado em parceria com universidades federais para
promoção do esporte educacional de qualidade.
»» Programa Atleta na Escola: o Governo Federal dá apoio financeiro para realização
de competições escolares em 10 modalidades paralímpicas entre estudantes de
12 a 17 anos de idade da rede pública e privada de ensino. Há 40 mil escolas
envolvidas em todos os estados neste programa.

INFRAESTRUTURA

Em 2012, o Governo Federal lançou o Plano Brasil Medalhas, visando à preparação
de atletas olímpicos e paralímpicos para os Jogos Rio 2016. A meta do Plano Brasil
Medalhas é permitir que, ao fim dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, o Brasil esteja
classificado, pela primeira vez na história, entre os 10 melhores da competição. Para os
Jogos Paralímpicos de 2016, o objetivo é que o país encerre a participação entre os cinco
primeiros, um resultado igualmente inédito.
Um dos pilares do Plano Brasil Medalhas é a construção, reforma e operação de centros de
treinamento para modalidades olímpicas e um centro de treinamento para 15 modalidades
paralímpicas.
A maioria das instalações foi prevista para além de 2016, como legado para os
próximos ciclos olímpicos. Após os Jogos, essas estruturas estarão disponíveis para
as modalidades e comporão a Rede Nacional de Treinamento, que abarcará desde as
instalações de competição olímpicas no Rio até os Centros de Iniciação ao Esporte
que serão construídos em centenas de municípios do país, passando por centros de
treinamento de modalidades, complexos esportivos e estruturas locais das cidades.
Em relação ao investimento na infraestrutura especificamente voltada para atletas
11

com deficiência, há 247 Centros de Iniciação ao Esporte (CIEs) em 236 cidades com
infraestrutura e treinamento para atletas paralímpicos de seis modalidades (esgrima em
cadeira de rodas, judô, halterofilismo, tênis de mesa, vôlei sentado e goalball) e uma nãoolímpica (futsal). Um investimento de R$ 884 milhões.
Em São Paulo foi construído o principal centro de excelência da América Latina, o Centro
Paralímpico Brasileiro, com capacidade para até 282 atletas simultaneamente e estrutura para treinamentos e competições de 15 modalidades. O Governo Federal investiu
R$ 167 milhões na construção deste centro.
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LEGISLAÇÃO AVANÇADA
O empenho do Brasil na inclusão das pessoas com deficiência vai além do investimento
no Esporte voltado a elas.
Segundo o Censo 2010, as pessoas com deficiência representam 23,92% da população,
o equivalente a 45.623.910 indivíduos. O País tem feito diversos avanços na inclusão
desses brasileiros, com a criação de políticas públicas estruturantes e constante
aperfeiçoamento da legislação específica voltada a este público, objetivando assegurar
o direito das pessoas com deficiência, e garantindo sua qualidade de vida, a igualdade
de oportunidades, autonomia e acessibilidade a esse segmento da população brasileira.
Ainda há desafios pela frente, mas o País tem feito avanços notáveis e caminha cada
vez mais em direção à proteção e à inclusão plena. A legislação brasileira que garante os
direitos da pessoa com deficiência é considerada uma das mais avançadas do mundo.
Desde 1989, com a Constituição Federal de 1988, diversas leis direcionadas a este
público foram sancionadas.
»» Leis 10.098/2000 e 10.048/2000, regulamentadas pelo decreto 5.296/2004:
essas duas leis foram um marco importante para uma mudança significativa da
realidade das pessoas com deficiência no País.
• Determinaram a obrigatoriedade de que todas as obras de edifícios
com destinação pública ou coletiva cumpram pré-requisitos mínimos de
acessibilidade, tanto relacionados ao projeto arquitetônico e urbanístico, quanto
à comunicação e informação. Assim, todas as escolas, hospitais, supermercados,
universidades, aeroportos, pontos turísticos, hotéis construídos após o ano
2000 devem ser, necessariamente, acessíveis às pessoas com deficiência.
Caso contrário, não recebem alvará de funcionamento, ou seja, autorização
oficial para existir, nem renovação para qualquer atividade.
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• Também estão sujeitos a esta norma o transporte coletivo (rodoviário urbano,
metropolitano, intermunicipal e interestadual; metroferroviário urbano e
metropolitano; e ferroviário intermunicipal e interestadual).
• Projetos de urbanização das vias, praças, parques também passam a ter que
cumprir critérios mínimos de acessibilidade.
• O cumprimento das regras de acessibilidade vale também para emissão de
carta de “habite-se” ou habilitação equivalente para sua renovação, quando
tiver sido emitida anteriormente às exigências de acessibilidade. Ou seja,
edificações antigas, anteriores à lei, também devem ser adaptadas.
A garantia de condições de mobilidade para as pessoas com deficiência abriu um mundo
de oportunidades para um futuro mais digno. Elas passaram a frequentar mais a escola,
consequentemente, se tornaram mais aptas a conseguir empregos e preencher as cotas
que, por lei, lhes dão o direito de preencher cargos no setor público e privado.
»» Lei nº 13.146/2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência): esta lei entrou em vigor em
janeiro deste ano e traz grandes mudanças estruturais e funcionais relacionadas
aos direitos das pessoas com deficiência.
• Modifica a definição da pessoa com deficiência e altera o Código Civil acerca
do conceito de “capacidade legal” e “incapacidade”. Os direitos da pessoa
com deficiência não são mais definidos de acordo sua deficiência, mas de
acordo com a relação que ela é capaz de estabelecer com a sociedade – o que
vai variar em cada indivíduo, conforme as oportunidades que ele teve de se
desenvolver. No Código Civil anterior, por exemplo, o Artigo 1.767 estabelecia
que os bens das pessoas com deficiência mental deveriam ficar sujeitos à
curatela, isto é, ser administrados por outra pessoa, um curador, pois ela era
considerada incapaz. A nova legislação retirou este item do Código Civil.
Também foi retirado do Código Civil o item do Artigo 1.548 que estabelece
que deveria ser anulado o casamento contraído por enfermo mental. O novo
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Código estabelece que “a pessoa com deficiência mental ou intelectual em
idade núbil poderá contrair matrimônio, expressando sua vontade diretamente
ou por meio de seu responsável ou curador”.
• Garante mais direitos às pessoas com deficiência: acessibilidade para pessoas
com deficiência em 10% da frota de táxi; oferta de profissionais de apoio
escolar em instituições privadas, sem custo para as famílias. Hotéis brasileiros
e demais meios de hospedagem deverão ser construídos com no mínimo 10%
das acomodações acessíveis. Até 2015, a legislação brasileira exigia que 5%
das acomodações do parque hoteleiro fosse acessível.
• Prevê punições para atos discriminatórios, como a detenção de dois a cinco
anos para quem impedir ou dificultar o ingresso da pessoa com deficiência
em planos privados de saúde e a quem negar emprego, recusar assistência
médico-hospitalar ou outros direitos a alguém, em razão de sua deficiência.
Também estará sujeita à punição uma escola que quiser cobrar mensalidade
mais cara de alunos com deficiência.

A CAPACIDADE NA LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO
DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA:
»» Exercício da capacidade legal em igualdade de condições com as
demais pessoas - capacidade é regra
»» Curatela: medida extraordinária de proteção, quando necessária,
proporcional, com duração pelo menor tempo possível
»» A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à
sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao
trabalho e ao voto
»» Faculdade de adotar processo de tomada de decisão apoiada
»» Prestação obrigatória de contas anual pelo curador
»» Não é exigida a curatela para a emissão de documentos
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VIVER SEM LIMITE

Em relação às políticas públicas, em 2011 o Governo Federal lançou o Plano Nacional
dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver sem Limite, o primeiro plano federal com
a missão de promover os direitos das pessoas com deficiência de forma transversal e
articulada entre os estados brasileiros. Mais de 1,4 mil municípios dos 25 estados do país
mais o Distrito Federal aderiram ao programa, com R$ 7,6 bilhões em investimentos. O
plano trabalha na promoção da autonomia e equiparação de oportunidades da pessoa
com deficiência a partir de um conjunto de ações divididas em quatro eixos:
»» Atenção à Saúde
»» Acessibilidade
»» Acesso à Educação
»» Inclusão Social
Atenção à saúde
As pessoas com deficiência no Brasil recebem tratamento e equipamentos de forma
gratuita pelo Sistema Único de Saúde (SUS), um sistema público de saúde universal. Mais
de 3 milhões de usuários são beneficiados anualmente pela rede de cuidados à pessoa
com deficiência.
Acessibilidade
A pessoa com deficiência, e seu acompanhante pessoal, tem direito a receber atendimento
prioritário em todas as instituições e serviços de atendimento ao público; em estações
e terminais acessíveis de transporte coletivo de passageiros e garantia de segurança no
embarque e no desembarque.
Todos os projetos e obras de edifícios públicos ou privados destinados ao uso coletivo
devem, necessariamente, atender a quesitos de acessibilidade, desde 2000, quando foi
promulgada a Lei nº 10.098/2000, Decreto nº 5.296/2004, ABNT NBR 9050:2004.
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Todos os aeroportos brasileiros preenchem os requisitos mínimos de adaptação exigidos
por lei. Em 2014 começou a ser implantado nos aeroportos brasileiros o sistema Elo,
desenvolvido pela Infraero para os aeroportos que não possuem pontes de embarque,
que consiste em um conjunto de módulos conectores climatizados, projetados para fazer
a interligação, no nível do solo, entre salas de embarque/desembarque e aeronaves,
permitindo que os passageiros transitem com conforto, segurança e acessibilidade, ao
entrar ou sair das aeronaves. O passageiro que necessita de assistência especial tem
disponível um elevador ao lado da escada que dá acesso à aeronave.
Com vistas aos Jogos Paralímpicos, o governo brasileiro realizou simulados de acessibilidade
nos principais aeroportos do Brasil para testar as operações de embarque e desembarque
e a infraestrutura. Também foram testados todos os fluxos dentro do aeroporto, tais
como controle migratório, aduana, praça de alimentação e check-in acessíveis, até mesmo
as vagas de estacionamento e rampas de acesso.
Acesso à Educação
Entre 2012 e 2014, o Governo Federal investiu, por meio do Programa Viver Sem Limite,
R$ 312 milhões em 28.954 escolas públicas. Foram realizadas reformas para promoção
de acessibilidade arquitetônica, além da aquisição de mobiliário específico e de cadeiras
de rodas.
Foram oferecidas 98 mil vagas para capacitação de professores de escolas públicas
em cursos sobre educação inclusiva e tecnologia assistida entre 2007 e 2014. Foram
contratados 606 tradutores e intérpretes de Libras em escolas, e 27 cursos de Letras/
Libras foram criados entre 2011 e 2014 nas instituições federais de ensino, para
acessibilidade aos estudantes com deficiência auditiva. No período de 2012 a 2014,
o Ministério da Educação, por meio do Plano Viver sem Limite, disponibilizou recursos
financeiros para 1.437 municípios adquirirem 2.307 veículos acessíveis para o transporte
escolar, investindo R$356,2 milhões.
Além disso, 17 mil pessoas com deficiência já foram matriculadas no Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), criado pelo Governo Federal em
2011, para ampliar e democratizar a educação profissional e tecnológica no Brasil.
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Na Educação Superior, o Governo Federal investiu R$ 25 milhões entre 2012 e 2014 no
Programa INCLUIR - Acessibilidade na Educação Superior, dando apoio financeiro para 63
universidades federais criarem ou fortalecerem seus Núcleos de Acessibilidade, a fim de
garantir o atendimento às especificidades educacionais dos estudantes com deficiência.
Na área da Educação também foram realizados avanços significativos na inclusão da
pessoa com deficiência. Cresceu 30 vezes o número de escolas acessíveis no País entre
2008 e 2014, saltando de 1.869 para 57.500. O número de pessoas com deficiência
matriculadas na Educação Básica (ensinos fundamental e médio) cresceu 67% entre 2003
e 2014, chegando a 886.815. Aumentou de 250, em 2005, para 42 mil, em 2014, o
número de salas de recursos multifuncionais nas escolas públicas, um salto de 16.700%.
As salas contam com computador, leitor de tela, impressora multifuncional, softwares de
comunicação, lupas manuais e eletrônicas, materiais pedagógicos acessíveis, impressora
e máquina de escrever em Braile. Hoje elas atendem 100% dos municípios brasileiros.
Inclusão Social
Em relação à empregabilidade da pessoa com deficiência, a Constituição brasileira proíbe
qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com
este perfil. Empresas privadas com cem ou mais empregados são obrigadas a preencher
de 2% a 5% dos seus cargos com empregados com deficiência, determina a Lei 8.213/91.
De 2009 para 2013 aumentou em 20% o número de pessoas com deficiência com
vínculo empregatício no Brasil, chegando a 357,8 mil funcionários com este perfil. Além
disso, 11.304 empresas de todo o Brasil disponibilizam vagas a pessoas com deficiência,
oferecendo uma média salarial de R$ 2.155,52.
Pessoas com deficiência de qualquer idade recebem o Benefício de Prestação Continuada
(BPC), um benefício financeiro individual, não vitalício e intransferível, que assegura a
transferência mensal de um salário mínimo, desde que comprovem não possuir meios de
garantir o próprio sustento, nem tê-lo provido por sua família.
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OS JOGOS PARALÍMPICOS
MODALIDADES

Conheça os cinco esportes em que o Brasil promete se destacar nos Jogos Paralímpicos
Rio 2016:
Atletismo
É praticado por atletas com deficiência física ou visual. Os competidores
são divididos em grupos de acordo com o grau de deficiência. Há provas
de corrida, saltos, lançamentos e arremessos, tanto no feminino quanto no masculino.
Nas corridas, os atletas com deficiência visual mais alta podem ser acompanhados por
guias, ligados a eles por uma corda. Já entre os deficientes físicos, há corridas com o
uso de próteses ou em cadeiras de rodas. As atenções estão voltadas para a bicampeã
paralímpica Terezinha Guilhermina, da classe T11 para deficientes visuais; o campeão
paralímpico Allan Fonteles, da classe T43 para biamputados e dos estreantes em Jogos
Paralímpicos: Petrúcio dos Santos e Verônica Hipólito. As provas de atletismo acontecem
no Estádio Olímpico e os ingressos custam a partir de R$20.
Natação
É uma das modalidades que reúne o maior número de participantes. A
princípio, participavam das disputas apenas atletas com lesões medulares.
Hoje o esporte se estende a outras categorias de deficiências, tanto físicas quanto visuais
e intelectuais. Há algumas adaptações nas regras da Federação Internacional de Natação
(Fina) para as disputas paralímpicas. Dependendo da deficiência, os atletas podem largar
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de dentro da água, sentados ou ao lado do bloco de partida. Também há casos em que
recebem auxílio do técnico ou de um voluntário para a largada. Já entre os deficientes
visuais, o tapper é a pessoa que usa um bastão, com ponta de espuma, para avisar o atleta
sobre o momento da virada e da chegada. Nesse caso, os óculos dos atletas são opacos,
para assegurar a igualdade de condições na prova. O Brasil está bem representado com
três campeões paralímpicos: Daniel Dias, André Brasil e Clodoaldo da Silva. As provas
acontecem na Barra da Tijuca e os ingressos custam a partir de R$40.
Bocha
É praticada por atletas com elevado grau de paralisia cerebral e deficiências
severas. Nas disputas paralímpicas, os atletas usam cadeiras de rodas e têm o
objetivo de lançar as bolas coloridas o mais perto possível de uma branca (jack ou bolim).
É permitido usar as mãos, os pés, instrumentos de auxílio e até ajudantes (calheiros) no
caso dos atletas com maior comprometimento dos membros. O Brasil tem dois campeões
paralímpicos de Jogos em Londres e Pequim: Dirceu José Pinto e Eliseu dos Santos. As
provas acontecem na Barra da Tijuca e ingressos com valores a partir de R$10.
Futebol de 5
É exclusivo para cegos ou deficientes visuais. A bola tem guizos internos e
a torcida só pode se manifestar na hora do gol. O futebol de 5 é disputado
em uma quadra que segue as medidas do futsal, com algumas alterações nas regras
tradicionais. Os atletas de linha usam vendas nos olhos para evitar qualquer vantagem
dos que apresentem percepção luminosa, enquanto o goleiro consegue enxergar
normalmente. A partida é composta por dois tempos de 25 minutos cada, com intervalo
de 10 minutos. O som dos guizos do interior da bola orienta os jogadores. O Brasil é,
até hoje, o único campeão. Será a terceira participação do País em Jogos com 100% de
aproveitamento e dois craques em campo: Jefinho, eleito o melhor jogador do mundo em
2010, e Ricardinho, eleito o melhor do mundo em 2006 e em 2014. As provas acontecem
na Barra da Tijuca e ingressos com valores a partir de R$30.
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Vôlei Sentado
No vôlei sentado podem competir amputados, principalmente dos membros
inferiores, atletas com paralisia cerebral, lesionados na coluna vertebral e
pessoas com outros tipos de deficiência locomotora. A modalidade consiste da junção do
vôlei convencional com um esporte alemão praticado por pessoas com pouca mobilidade,
mas sem rede, chamado sitzbal. Utilizando basicamente as regras do vôlei convencional,
o esporte tem um ritmo frenético. O Brasil foi medalhista de ouro entre os homens no
Parapan, e é um fortíssimo candidato para alcançar novamente o pódio no ano que vem.
As provas acontecem na Barra da Tijuca e ingressos com valores a partir de R$60.
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ATLETAS
Conheça alguns paratletas brasileiros com grande potencial de medalhas nas competições:

Daniel Dias (Natação)
Com má formação congênita dos membros superiores e da
perna direita, o fenômeno brasileiro da natação começou sua
trajetória em 2006. De lá para cá ele soma 15 medalhas em Jogos
Paralímpicos – 6 de ouro em Londres; e 8 de ouro e 1 bronze em
Pequim.
André Brasil (Natação)
Com apenas três meses de idade, André teve poliomielite por
reação à vacina, o que lhe trouxe uma pequena sequela na perna
esquerda. Conheceu a natação como forma de reabilitação e
iniciou sua carreira de nadador profissional em 1992. Tornouse um dos maiores medalhistas paralímpicos do Brasil. Já são 7
medalhas de Ouro e 3 de prata nas participações de Pequim –
2008 e Londres -2012.
Clodoaldo Silva (Natação)
Devido à falta de oxigênio durante o parto, Clodoaldo nasceu
com paralisia cerebral, o que afetou o movimento das pernas e a
coordenação motora. Considerado uma das maiores estrelas das
Paralimpíadas de Atenas, quando conquistou seis medalhas de
ouro e uma de prata, em oito provas disputadas. Eleito o melhor
atleta paralímpico de 2005 pelo Comitê Paralímpico Internacional
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(IPC), o atleta coleciona ainda diversas medalhas em Jogos
Parapan-Americanos.
Joana Neves (Natação)
A nadadora potiguar tem acondroplasia (nanismo desproporcional,
causado por mutações genéticas). Começou a praticar natação aos
10 anos por recomendação médica e, aos 13, passou a competir.
Já aos 14, participou da primeira competição internacional. Ter
começado tão nova fez com que ela chegasse para seu terceiro
Mundial, em Glasgow, com uma boa bagagem: foi bronze nos 50m
e 200m livre e nos 50m borboleta na edição de 2013, e prata
no revezamento 4x50m livre e bronze nos 50m borboleta em
Eindhoven, em 2010. No Jogos de Londres, ficou com o bronze
nos 50m borboleta e é a atual campeã parapan-americana nos
50m, 100m, 200m livre e 50m borboleta.
Terezinha Guilhermina (Atletismo)
Nascida com retinose pigmentar, doença congênita que provoca
a perda gradual da visão, Terezinha começou nos esportes através
da natação. Em 2000, trocou as águas pelas pistas de atletismo.
Terezinha já participou de três Paralímpiadas, somando 6 medalhas
– 2 de ouro em Londres; 1 de ouro, prata e bronze em Pequim e
1 de bronze em Atenas.
Alan Fonteles (Atletismo)
Ficou mundialmente conhecido em Londres-2012. Na prova dos
200m rasos, ele venceu de forma impressionante o até então
melhor do mundo Oscar Pistorius, chocando todos os presentes
no Estádio Olímpico. Desde então, o brasileiro se consolidou como
o principal velocista paralímpico.
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Verônica Hipólito (Atletismo)
A maratonista paulista sofre de hemiplegia do lado direito, causada
por um acidente vascular cerebral (AVC) ocorrido em 2011, aos
12 anos. A garota hoje compete na classe T38, para paratletas
com paralisia cerebral. Dona de três ouros no Parapan de Toronto,
em 2013, foi ouro nos 200 metros rasos e prata nos 100m do
Mundial Paralímpico, em Lyon, na França. A atleta também levou o
ouro nos 200 metros, 100 metros e salto em distância nos Jogos
Parasul-Americanos de 2014, no Chile.
Yohansson do Nascimento (Atletismo)
O velocista alagoano nasceu sem as duas mãos. Após entrar para
o atletismo aos 17 anos, rapidamente se destacou e representou
o Brasil pela primeira vez nos Jogos Paralímpicos de Pequim-2008,
onde conquistou uma prata no revezamento 4x100m e um bronze
nos 200m rasos. A consagração veio em Londres-2012, quando
Yohansson conseguiu seu primeiro ouro, nos 200m rasos, além de
outra prata, nos 400m rasos. A expectativa é de que ele aumente
ainda mais sua coleção no Rio de Janeiro, em 2016.
Jefinho - Jeferson da Conceição Gonçalves (Futebol de 5)
Um glaucoma aos 7 anos de idade ocasionou a perda da visão
do atleta baiano. Ele passou pela natação e pelo atletismo antes
de chegar ao futebol de 5. Em 2010, foi eleito o melhor jogador
do mundo. Com a seleção Brasileira, o ala direito foi bicampeão
Paralímpico, em Pequim-2008 e Londres-2012.
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Ricardinho – Ricardo Alves (Futebol de 5)
O ala direita gaúcho perdeu a visão aos 8 anos. Aos 10 anos de
idade, o garoto descobriu o futebol de 5 em um colégio de Porto
Alegre. Foi bicampeão nas Paralimpíadas (2008 e 2012). Duas
vezes campeão mundial (2010 e 2014). Bicampeão parapanamericano (2007 e 2011). E eleito duas vezes o melhor jogador
do mundo (2006 e 2014).
Dirceu Pinto (Bocha)
Na bocha, ninguém no mundo tem mais medalhas que o brasileiro
Dirceu José Pinto. Em duas participações em Jogos Paralímpicos,
o aproveitamento dele é de 100%. Em todas as provas que
disputou, Dirceu conquistou o ouro. Foi assim no individual e nas
duplas, tanto em Pequim-2008 quanto em Londres-2012. Os
4 ouros colocam Dirceu também como um dos maiores atletas
paralímpicos da história do Brasil.
Maciel Santos (Bocha)
Ele nasceu com paralisia cerebral, e é hoje o mais experiente
jogador de bocha do Brasil. O atleta já representava o país em
competições internacionais com 14 anos de idade. Maciel joga
bocha desde os 11 e participou dos Jogos Paralímpicos de
Londres-2012, onde conquistou a medalha de ouro para o Brasil
na classe BC2.
Renato Leite (Vôlei Sentado)
O levantador paulistano ficou paraplégico em acidente de
motocicleta quando tinha 20 anos e é um dos precursores do
voleibol sentado no País. Faz parte da seleção brasileira desde
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2003 e foi eleito melhor jogador do mundo em 2014, quando
competiu no Mundial da Polônia, onde o Brasil chegou pela 1ª vez
na final, sendo vice-campeão.
Natália Mayara (Tênis em Cadeira de Rodas)
Com duas medalhas de ouro nos Jogos Parapan-americanos de
Toronto, Natália foi eleita a melhor tenista em cadeira de rodas do
Brasil no Prêmio Paralímpicos 2015. A pernambucana persegue
desde cedo um lugar entre os maiores nomes do esporte mundial.
Aos 13 anos, Natália conheceu o tênis em cadeira de rodas. Aos
16, já conquistava os primeiros títulos - entre eles, o ouro nas
Paralimpíadas Escolares do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB).
Hoje, ela ocupa a 19ª posição do ranking mundial da Federação
Internacional de Tênis - a brasileira mais bem colocada na
modalidade.
Jovane Guissone (Esgrima em Cadeira de Rodas)
O esgrimista gaúcho perdeu o movimento das pernas em 2004,
quando reagiu a um assalto e acabou levando um tiro. Em 2008,
ele começou a praticar a esgrima em cadeira de rodas. Em
Londres-2012, fez sua primeira participação em Jogos Paralímpicos
e conquistou o ouro em sua classe.
Bruna Alexandre (Tênis de Mesa)
Devido a uma trombose (coágulo de vaso sanguíneo) ocasionada
por reação a uma vacina que tomou quando tinha apenas três
meses de idade, a atleta paulista Bruna Alexandre teve o braço
direito amputado. Foi duas vezes medalhista de bronze (individual
e por equipe feminina) no Mundial de tênis de mesa paralímpico,
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e oito vezes campeã de etapas do Campeonato Mundial de Tênis
de Mesa Paralímpico.
Fernando Fernandes (Canoagem)
A carreira do atleta no esporte começou em 2009, após sofrer um
acidente de carro que o deixou paraplégico. De lá para cá, acumulou
quatro títulos mundiais, tornando-se tetracampeão mundial de
Paracanoagem. É bicampeão pan-americano e tricampeão sulamericano. Antes de ser atleta, foi modelo e participou do reality
show Big Brother Brasil 2, da Rede Globo.
Leomon Moreno (Goalball)
Leomon Moreno nasceu com retimose pigmentar (doença
degenerativa com um histórico forte na família). Aos 12 anos,
começou a praticar o goalball com a equipe feminina. Dois anos
depois, mais forte e experiente, passou a integrar a Seleção
Masculina, com a qual foi prata em Londres-2012. Nascido em
Brasília, conquistou medalhas pelo Distrito Federal em competições
de futebol de 5 e atletismo.
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A TOCHA

Desenho
A Tocha Paralímpica foi desenhada seguindo os mesmos
conceitos da Olímpica. Para os Jogos Paralímpicos, o objetivo
foi permitir aos condutores cegos ou com comprometimento de
visão uma experiência tátil do objeto e do que ele representa: a
cidade do Rio de Janeiro.
As cores internas variam em tons de laranja (as mesmas da marca
dos Jogos Paralímpicos e diferente dos Jogos Olímpicos, que
tem todas as cores da bandeira brasileira). Os relevos das cinco
linhas de recorte da Tocha Paralímpica representam a cidade do
Rio, do chão ao céu, com simbologias que vão desde o calçadão
de Copacabana até o Pão de Açúcar e outras montanhas da
capital fluminense.
Outro ponto de destaque da Tocha, que pesa 1,7 kg, são as
inscrições em braile, “Tocha dos Jogos Paralímpicos Rio 2016”,
além dos quatro valores paralímpicos: “Coragem, determinação,
inspiração e igualdade”.
Revezamento
O revezamento da Tocha Paralímpica será bem mais curto do que
o da Tocha Olímpica (entre 3 de maio e 5 de agosto percorrendo
500 cidades), pois compreenderá o período de transição entre
os Jogos Olímpicos (encerrados em 21 de agosto) e os Jogos
Paralímpicos.
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De 1º de setembro a 7 de setembro, passará por seis cidades, nas cinco regiões do país:
Belém, Natal, Brasília, Joinville, São Paulo e o Rio de Janeiro.
No total, 700 pessoas conduzirão a Tocha Paralímpica durante o revezamento pelo país.
Cada uma percorrerá cerca de 200 metros com o símbolo dos jogos e a previsão é de que
em cada cidade o evento dure entre 6 e 8 horas.

FONTES:
»» Ministério do Esporte
»» Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência
»» Comitê Paralímpico Brasileiro
»» Comitê Rio 2016
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