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Time feminino de GoallBall da APADV tem
atleta convocada para seleção.
São Bernardo do Campo (SP) – A equipe feminina de GoalBall da APADV
está em festa. A convocação da seleção brasileira feminina saiu nesta semana
e Ana Carolina Duarte, a Carol está entre as chamadas pelo técnico Dailton
Freitas.
Já classiﬁcadas para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 com dois anos de
antecedência, a seleção feminina está em ritmo forte de treinamento. A sexta
fase de treinamento do time canarinho será entre os dias 18 a 27 de setembro
no Centro Paralímpico, na capital paulista.
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Durante esta fase será realizado um torneio com a participação das seleções
do Canadá, Chile e Estados Unidos. O desaﬁo Internacional de GoalBall será
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entre os dias 24 e 26 de setembro, ainda com tabela a deﬁnir.
3ª Etapa Paulista GoalBall 2018 - Serie A Masculina
A equipe masculina da APADV participará da 3ª Etapa Paulista do estadual
que será realizada no dia 15 de setembro na cidade de São Jose dos Campos.
O primeiro desaﬁo será contra a equipe de Santos, em seguida o time encara o
Peama e por último a equipe da Athlon.
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Futebol de 5 da APADV tem único convocado
paulista para seleção brasileira.
São Bernardo do Campo (SP) – Os frutos do futebol de 5 da APADV vão
mostrando a força do projeto da equipe de São Bernardo do Campo. Na
convocação da seleção brasileira divulgada nesta semana o ala ofensivo
Gledson da Paixão, o Guegueu, é o único atleta de uma equipe paulista ser
convocado pelo técnico Fábio Ribeiro.
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“Isso demonstra o quanto nosso trabalho é sério e o quanto, ano após ano,
com apoio de grandes empresas, conseguimos colocar deﬁnitivamente a
APADV no cenário nacional”, comemorou o gestor de projetos, Ivan de
Oliveira.
A equipe brasileira está em fase de preparação para os Jogos ParapanAmericanos de Lima em 2019 e para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 –
na qual já tem vaga assegurada. A sétima fase de treinamento acontecerá
entre os dias 18 e 27 de setembro no Centro Paralímpico, na capital paulista.
Na última fase de treinamento, em agosto, o time brasileiro recebeu a seleção
japonesa para dois amistosos. No primeiro duelo, vitória por 4 a 0 e no
segundo, empate sem gols. Guegueu foi peça fundamental do time canarinho.
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Equipe feminina de GoallBall da APADV ﬁca
com o bronze na Taça Brasília.
São Bernardo do Campo (SP) – A equipe feminina de GoalBall da APADV
ﬁcou com a medalha de bronze na 6ª Taça Brasília de GoalBall. Tradicional
competição do calendário pré campeonato brasileiro, o torneio traz para as
equipes participantes a possibilidade de entender em que momento da
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O time comandado pela professora Luciana Matos ﬁcou com o terceiro lugar
da competição ao vencer o RDM (de Brasília) por 7 a 0. Nos outros jogos a
APADV venceu o Uniace por 5 a 3; empatou com a AEDV (de Curitiba) em 4 a
4, depois perdeu para Santos por 6 a 3 e voltou a empatar com o SESI por 2 a
2. Na primeira colocação ﬁcou com a equipe santista e o segundo lugar com o
SESI-SP.
“O Torneio de Brasília é um dos mais importantes do ano por incluir grande
parte das equipes que estarão no Brasileiro e ver que os três primeiros times
na competição são paulistas, nos deixa muito feliz”, argumentou a treinadora.
A Copa Loterias CAIXA de GoalBall acontece entre os dias 13 e 18 de
novembro de 2018 em São Paulo. É a principal competição do ano da
modalidade.
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Time masculino de GoalBall da APADV
participa da 3ª Etapa do Campeonato
Paulista.
São Bernardo do Campo (SP) – Na última semana, a equipe masculina de
GoalBall da APADV participou da 3ª Etapa do Campeonato Paulista realizado
na cidade de São José dos Campos, no Vale do Paraíba.
A cada etapa do paulista, as equipes fazem três jogos. Desta vez, a APADV
jogou contra Santos, Peama e Athlon. O primeiro jogo, o time de São Bernardo
acabou perdendo por 9 a 5; já o segundo, contra o Peama, venceu por 15 a 5
e, contra os donos da casa, em jogo muitíssimo equilibrado, foi 11 a 10 para a
equipe de São José dos Campos.

Para o técnico Rogério Vidarte, os jogos foram importantes para rodar a
equipe, fazer novas formações. “Estamos visando nossa principal competição
do ano, o Brasileiro, por isso esses três jogos, independente de resultado,
foram importantes para fazer várias experiências no jogo. Uma coisa é fazer
essas mudanças no treinamento, outra é, num espaço competitivo como a
etapa do paulista conseguir utilizar essas mudanças. Estamos nos preparando
com muito aﬁnco para a principal disputa do ano”, avaliou.
O Brasileiro de GoalBall Masculino da Série A acontecerá entre os dias 13 e 18
de novembro de 2018 no Centro Paralímpico do Brasil, na capital paulista.
Tabela e mais informações do evento a CBDV irá disponibilizar em seu site
apenas na segunda quinzena de outubro.

GOALBALL
As equipes feminina e masculina de GoalBall da APADV participam neste ﬁnal
de semana do Torneio SESI de GoalBall na cidade de Suzano. Esta será uma
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Futebol de 5 e GoalBall da APADV seguem
treinamento para o Brasileiro.
São Bernardo do Campo (SP) – Principal evento do calendário paralímpico
nacional, a disputa dos campeonatos brasileiros de GoalBall e Futebol de 5
acontecem nos próximos meses no Centro Paralímpico, na capital paulista.
Assim, os times feminino e masculino de GoalBall e o time masculino de
futebol de 5 seguem a todo vapor na preparação para o grande momento do
ano. Antes disso, dois momentos importantes da fase de treinamento.
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FUTEBOL DE 5
O ala ofensivo da APADV Gledson da Paixão, o Guegueu está com a seleção
brasileira da modalidade na VII fase de treinamento da equipe canarinha. Ele é
o único atleta paulista na equipe nacional. Paralelamente a equipe
sambernardense segue preparação para a disputa do Brasileiro da Série A que
acontecerá entre os dias 04 e 11 de novembro no CTP, na capital paulista.
A Federação Paulista de Desporto para Cegos (FPDC) anunciou nesta
segunda-feira, 24, adiamento da fase ﬁnal do Campeonato Paulista. O evento
aconteceria no próximo ﬁnal de semana (29 e 30 de setembro). Agora, a fase
ﬁnal acontecerá apenas em dezembro ainda com local e tabela a ser deﬁnida
pela entidade.
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Equipe feminina de GoalBall da APADV ﬁca
com ouro no Torneio do SESI.
São Bernardo do Campo (SP) – As equipes feminina e masculina de GoalBall
da APADV participaram neste ﬁnal de semana do Torneio SESI da modalidade.
Em Suzano, o time feminino foi campeão do torneio, enquanto o masculino
ﬁcou com a 5ª colocação.
O torneio do ﬁnal de semana também serviu como preparação para a principal
competição do ano da modalidade: A Copa Loterias Caixa acontecerá entre os
dias 13 e 18 de novembro no CTP, na capital paulista e reunirá os principais
times brasileiro de GoalBall.

FINAIS DO PAULISTA
No próximo ﬁnal de semana as equipes participam das ﬁnais do Campeonato
Paulista de GoallBall. No sábado, dia 06 de outubro, serão conhecidos os
campeões estaduais. O duelo será na cidade de Taubaté. Tabela será deﬁnida
apenas no congresso técnico.
RESULTADOS TORNEIO SESI
Feminino: APADV 6 x 3 UNIACE, APADV 8 x 2 IBC, APADV 7 x 3 Santos FC, e
APADV 6 x 4 SESI SP.
Masculino: APADV 11 x 12 UNIACE, APADV 9 x 11 Santos FC e APADV 11 x 8
APACE da Paraíba.

Equipe f eminina de GoalBall da APADV é campeã paulist a 2018
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Equipe feminina de GoalBall da APADV é
campeã paulista 2018.
São Bernardo do Campo (SP) - A equipe feminina de GoalBall da APADV

Equipe masculina

sagrou-se campeã paulista 2018 após a disputa das ﬁnais do estadual neste

Já a equipe masculina de GoalBall da APADV terminou o campeonato paulista

ﬁnal de semana na cidade de Taubaté, interior do estado paulista.

em quarto lugar. Na semiﬁnal o time do ABC perdeu por 12 a 02 do SESI-SP e,
na disputa de terceiro e quarto lugar, acabou perdendo para o time da Athlon
(de São José dos Campos) por 11 a 9.
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Para sagrar-se campeã, a equipe da técnica Luciana Di Túlio venceu a equipe
do LMC da cidade de Santos por 7 a 1 e, na grande ﬁnal, bateu o SESI-SP por
6 a 4. O resultado, segundo a treinadora, é importante para saber em que
momento o time estará para a disputa do Campeonato Brasileiro que
acontecerá no mês que vem na capital paulista.
“Esse resultado nos dá um direcionamento de que estamos no caminho certo,
no entanto, ainda há um mês pela frente para que possamos lapidar todos os
detalhes”, avaliou a treinadora. A Copa Loterias Caixa acontecerá entre os dias
13 e 18 de novembro no CTP, na capital paulista e reunirá os principais times
brasileiro da modalidade.

View this email in your browser

Rádio APADV transmite Série B do Brasileiro
de Futebol de 5.
São Bernardo do Campo (SP) – Visando ampliar a divulgação das
modalidades praticadas por deﬁcientes visuais, a APADV está transmitindo a
Copa Loterias Caixa série B Futebol de 5 2018; o evento acontece até o
próximo sábado, 27 de outubro na cidade de São Paulo no centro Paralímpico,
localizado na Rodovia dos Imigrantes.
A competição está sendo transmitida ao vivo pela internet. Para acompanhar
pelo telefone celular, é preciso instalar o aplicativo “Radiosnet” e procurar pela
rádio APADV Sports. Para ouvir a transmissão pelo computador,
acesse: http://l.radios.com.br/r/40203
Esta divulgação é uma parceria entre a APADV e o Portal da Deﬁciência Visual
Rede Internacional de Apoio à Inclusão dos Deﬁcientes Visuais.

Brasileiro da Séria A
A partir da próxima semana, a equipe da APADV disputará, também no Centro
Paralímpico, o Brasileiro de Futebol de 5 da série A. O campeonato acontece
entre os dias 4 e 11 de novembro. Tabela apenas no dia 03 de novembro
quando acontecerá o Congresso Técnico. Informações atualizadas, no site da
CBDV: http://cbdv.org.br/
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APADV conhece adversários do Campeonato
Brasileiro da série A de futebol de 5.
São Bernardo do Campo, 29 de outubro de 2018 – A equipe masculina de
futebol de 5 da APADV conheceu nesta segunda-feira,29, os adversários do
Campeonato Brasileiro da série A da modalidade.

Já na quarta-feira, 7 de novembro será a vez da APADV encarar novamente
gaúchos na competição, o ACERGS. Após estas disputas há no sábado, 10 de
novembro a disputa da semiﬁnal e, no domingo, 11 de novembro a grande
ﬁnal. Todos os jogos acontecem no Centro Paralímpico do Brasil, em São
Paulo, na Rodovia dos Imigrantes s/n.
Informações diárias no site da Confederação Brasileira de Desportos de
Deﬁcientes Visuais – a CBDV: http://cbdv.org.br/evento/copa-loterias-caixa-defutebol-de-5-serie-1
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A partir do dia 5 de novembro, o time sambernardense começa a disputa do
nacional, principal campeonato da modalidade na temporada 2018. A primeira
equipe que a APDV irá encarar na próxima segunda, 5 de novembro o AMC,
de Mato Grosso. Na sequência, o time paulista encara o AGAFUG, do Rio
Grande do Sul, principal equipe do país que conta com o multicampeão
Ricardinho.
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APADV estreia com vitória no Brasileiro da
série A de futebol de 5.
São Paulo (SP) – A equipe da APADV fez sua estreia na Copa Loterias Caixa
de Futebol de 5 nesta segunda-feira feira diante do time da AMC de Mato
Grosso. Em um jogo muito equilibrado, o time paulista venceu por 1 a 0 (gol de
Guegueu). Outro destaque da partida foi o goleiro Vinícius que, com grandes
defesas, não deixou o time adversário empatar o placar na reta ﬁnal do
segundo tempo de jogo.
Nesta terça-feira, 06, a equipe da APADV faz um clássico do futebol de 5.
Encara às 14h30 a equipe da AGAFUC do Rio Grande do Sul, principal time do
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brasil da modalidade que conta com praticamente todos os jogadores da
seleção brasileira. Será um grande desaﬁo para o time paulista que nos
últimos anos vem fazendo grande jogos com os gaúchos.

JOGOS DESTA TERÇA-FEIRA
8h30 – CEDEMAC-MA x APADEVI-PB
10h - CEIBC-RJ x UBC-BA
11h30 - ICB-BA x APACE-PB
13h - URECE-RJ x ADVP-PE
14h30 - AGAFUC-RS x APADV-SP
16h - AMC-MT x ACERGS-RS

A RÁDIO APADV irá transmitir os confrontos: https://bit.ly/2QivsbS

LINK DA COMPETIÇÃO COM TABELA E CLASSIFICAÇÃO
COMPLETA: http://cbdv.org.br/evento/copa-loterias-caixa-de-futebol-de-5serie-1
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APADV se classiﬁca para próxima fase do
Brasileiro da Série A de Futebol de 5.
São Bernardo do Campo (SP) – Terminou nesta quarta-feira, 7, a primeira
fase da Copa Loterias Caixa de Futebol de 5. O Brasileiro da série A está
acontecendo no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo.
Ontem, com dois gols de Guegueu a APADV venceu a ACERGS do Rio
Grande do Sul, conquistando a vaga para as quartas-de-ﬁnal da competição.
Nesta próxima fase, o time de São Bernardo do Campo encara o CEDEMAC
do Maranhão.
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A baixa para esta fase será justamente Guegueu, artilheiro da APADV no
torneio. O camisa 10 levou o segundo cartão amarelo e cumprirá suspensão
automática nesta fase. Nesta quinta-feira, 08, os atletas estão de folga, os
jogos das quartas-de-ﬁnal acontecem nesta sexta-feira, 09 à partir das 8h30.
A Rádio APADV continua as transmissões: https://bit.ly/2QivsbS
Conﬁra todos os resultados da 1ª fase: https://bit.ly/2EaqnRh
Tabela completa: http://cbdv.org.br/evento/copa-loterias-caixa-de-futebol-de-5serie-1
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Time feminino de GoalBall da APADV ﬁca
com vice-campeonato brasileiro.
São Bernardo do Campo (SP) – A equipe feminina de GoalBall da APADV
ﬁcou com o vice-campeonato da Copa Loterias Caixa. Neste domingo, 18, o

Feminino

time comandado pela técnica Luciana Di Túlio acabou perdendo para o Santos
(SP) por 8 a 3.
Na competição, a equipe da APADV havia terminando em primeiro lugar do
Grupo A na fase de classiﬁcação com 9 pontos somados em 3 jogos (3
vitórias). Na semiﬁnal, o time do ABC paulista encarou o AMC (MT) por 7 a 5.

Entre as melhores do campeonato, o time feminino da APADV reforça o
trabalho da temporada, sendo o segundo melhor time do Brasil em 2018. As
artilheiras da equipe foram: Ana Carolina com 15 gols, vice artilheira da
competição; Ângela Ocleciano e Camila Braga com 4 gols cada uma.
Já a equipe masculina de GoalBall da APADV ﬁcou na quarta colocação do
grupo A, não se classiﬁcando para a fase ﬁnal da competição. Os atletas
Fabrício Cunha e Adriano Silva foram os artilheiros da equipe com 5 gols
marcados cada um.
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Tabela de classiﬁcação
Masculino
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Futebol de 5 da APADV é campeão paulista
com direito a goleada.
A equipe masculina de futebol de 5 da APADV é a grande campeã do Paulista 2018. No
último sábado, 1º de dezembro, o time do ABC paulista venceu a ﬁnal do estadual
diante do CESEC.
Depois de chegar à ﬁnal com a melhor campanha das etapas do Paulista, a APADV
goleou o CESEC por 5 a 0 na disputa pelo título: os gols marcados foram de Gledson
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O título encerra o ano de competições da APADV no futebol de 5. Porém o time volta
aos treinamentos na próxima quinta-feira, 6, visando já a temporada de 2019. “Está
sendo um ano de superação. Tivemos algumas lesões na equipe, porém com muita garra
e força de vontade conseguimos ser campeões do Paulista e ﬁcar entre as dez melhores
equipes do Brasil no Brasileiro da categoria”, comentou o coordenador da APADV,
Ivan de Oliveira. Além disso, a equipe da APADV foi vice-campeã do Regional SulSudeste.

ADV celebra ano de amadurecimento e pr ojet a novo cic lo em 20 19

Subscribe

Past Issues

Translate

RSS

View this email in your browser

GoalBall Feminino
- Vice-Campeãs da Copa Loterias Caixa de GoalBall (brasileiro da categoria)
- Campeãs Paulista
- Campeãs Torneio SESI 2018
- Atleta Ana Carolina Duarte convocada para seleção brasileira principal
GoalBall Masculino
- 4º colocação no Campeonato Paulista
- Semiﬁnalista da Copa Loterias Caixa de GoalBall (brasileiro da categoria)
- 5ª colocação no Torneio SESI 2018
Futebol de 5
- Campeão Paulista
- Quartas-de-ﬁnal da Copa Loterias Caixa de Futebol de 5 (brasileiro da

APADV celebra ano de amadurecimento e
projeta novo ciclo em 2019.
São Bernardo do Campo – Nos últimos anos a APADV vem se consolidando

categoria)
- Três atletas convocados: Gledson da Paixão foi convocado para a seleção
principal enquanto Kauan Sabino e Marco Antônio Batista foram convocados
pela comissão técnica do sub-15.

como uma das entidades que desenvolvem um trabalho contínuo e sério
dentro do âmbito do paradesporto nacional.
Das modalidades paralímpicas, a APADV já cedeu às seleções brasileiras
inúmeros representantes tanto para as equipes principais quanto para as de
base, reaﬁrmando um compromisso não só com o esporte de alto rendimento,
mas também com o futuro do paradesporto.
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Em 2018 a APADV trouxe reforços nacionais e internacionais que ajudaram
suas equipes de GoalBall e Futebol de 5 a conquistarem importantes marcas
no cenário nacional. Além disso, consolidou o trabalho de uma comissão
técnica ﬁxa para cada modalidade, proﬁssionalizando assim os treinamentos.
“Tudo o que nós planejamentos em termo de trabalho nós executamos. Os
projetos nos deram a possibilidade de montar equipes fortes. Lógico que o
resultado do futebol de 5 em sua totalidade não foi dentro do esperado,
principalmente no Brasileiro, mas tivemos duas baixas muito importante para o
nacional que foi a não liberação da Confederação Colombiana do John
Gonzáles para o campeonato e perder o Guegueu – um dos principais nomes
da seleção de futebol de 5 – nas quartas de ﬁnal do Brasileiro, então isso nos
deixou muito vulneráveis. O GoalBall feminino foi muito bem, poderia ter sido
campeão, mas isso faz parte do jogo. Para nós ser vice brasileiro foi
extraordinário. Iremos reforçar ainda mais as equipes para 2019 e buscar
esses títulos que nos faltaram”, analisou o coordenador de esportes da
APADV, Ivan de Oliveira.
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Atletas do Futebol de 5 da APADV participam
de Camping no CTP.
O Centro de Treinamento Paralímpico (CTP) promoveu até a última terça-feira,
5 de fevereiro, um Camping Escolar para atletas com idade entre 12 e 17 anos.
E, para vivenciar com esses jovens atletas a modalidade Futebol de 5, a
organização convocou a equipe SUB 23 da APADV para este intercâmbio.

Os atletas Vinícius, Anael, Marquinhos, Samir, Alafe e Cauê participaram da
convivência com esses jovens durante amistoso da modalidade. Em mais de
uma hora, os jogadores da APADV puderam passar seus conhecimentos e
demonstrar, na prática, como funciona o Futebol de 5.
Além da prática dentro das quatro linhas, após o amistoso, foi promovido um
bate-papo entre eles para que os jogadores da APADV contassem um pouco
sobre como é a rotina do atleta, além do goleiro Vinícius contar sua
experiência com a seleção brasileira de Futebol de 5.
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Atletas da APADV são indicados ao prêmio
‘Fabiana Sugimori’ da Federação Paulista.
Dois atletas da APADV estão sendo indicados pela Federação Paulista de
Desporto para Cegos a concorrem ao Prêmio Fabiana Sugimori. O grande
vencedor da sexta edição será conhecido por votação aberta, via site da
entidade.
O Troféu Fabiana Sugimori visa, de maneira democrática, escolher o atleta que
se destacou em sua modalidade nas competições organizadas pela federação
estadual no ano de 2018. A votação no site começou na última terça-feira (12)
e se encerrará momentos antes da entrega do prêmio, dia 16 de março de
2019, durante a realização da 9ª edição dos Jogos Paulistas que irão se
realizar no Centro de Treinamento Paralímpico, na capital paulista.

Os atletas da APADV indicados são: Ana Carolina Custódio (GoalBall). Ana foi
vice-campeã da Copa Brasil, campeã Paulista. Além do terceiro lugar inédito
no Mundial da modalidade que garantiu o Brasil nos Jogos Paralímpicos de
Tóquio em 2020; Gledson Barros (Guegueu) do Futebol de 5. Guegueu foi o
artilheiro do Paulista de 2018, campeão mundial com a seleção brasileira e
responsável pelo desenvolvimento da modalidade no Brasil.

A votação será via site da Federação Paulista (www.fpdc.org.br) e se encerrará
momentos antes da divulgação do vencedor.
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Equipes de GoalBall da APADV participam de
amistoso visando primeiro torneio de 2019.
São Bernardo do Campo, 22 de fevereiro de 2019 – As equipes feminina e
masculina de GoalBall da APADV fazem neste ﬁnal de semana os primeiros
amistosos do ano. Desde o início da temporada, no ﬁnal de janeiro, os times
seguiam apenas as planilhas de treinamentos dos técnicos Rogério Vidarte
(masculino) e Luciana Matos (feminino).
O objetivo dos amistosos deste sábado, 23, a partir das 8h30 no Centro de
Treinamento Paralímpico visa a primeira competição da temporada, o Regional
Sudeste 2 de GoalBall que será realizado entre o dia 04 e 07 de abril de 2019
também no Centro Paralímpico, na capital paulista. Para os amistosos, foram
convidados os times do SESI-SP e da ADEVIG de Guarulhos.

Seleção Brasileira: a ala Ana Carolina Duarte e a pivô Simone Camargo,
ambas da APADV foram convocadas para fase de treinamento com o time
brasileiro. Os treinamentos da seleção brasileira acontecerão entre os dias 7 e
15 de março no CTP.
Tabela dos jogos
08:30 - SESI x ADEVIG - M
09:00 - APADV x CADEVI - M
09:30 - APADV x ADEVIG - F
10:00 - SESI x CADEVI - F
10:30 - SESI x CADEVI - M
11:00 - APADV x ADEVIG - M
11:30 - APADV x CADEVI - F
12:00 - SESI x ADEVIG - F
12:30 - Intervalo
13:00 - SESI x APADV - M
13:30 - CADEVI x ADEVIG - M
14:00 - APADV x SESI - F
14:30 - CADEVI x ADEVIG - F
15:00 - Masc/3° x Masc/4° (bronze)
15:50 - Fem/3° x Fem/4° (bronze)
16:40 - Masc/1° x Masc/2° (ﬁnal)
17:30 - Fem/1° x Fem/2° (ﬁnal)
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Equipes da APADV estreiam com vitória no
início da temporada 2019.
São Bernardo do Campo, 22 de março de 2019 – As equipes feminina e
masculina de GoalBall e time masculino de Futebol de 5 da APADV
começaram bem a disputa do Campeonato Paulista 2019 das categorias. No
último ﬁnal de semana as equipes estiveram no Centro Paralímpico
participando da primeira etapa do estadual de GoalBall e Futebol de 5,
organizados pela Federação Paulista de Desporto para Cegos (FPDC).

No sábado (16.03), a equipe masculina de GoalBall entrou em quadra para
dois jogos, vencendo as duas partidas: a primeira sendo 8 a 3 em cima da
SFITC/Franca e a segunda, um pouco mais equilibrada, sendo 4 a 3 em cima
do SESI B-SP. Já no domingo (17.03) foi a vez do time feminino entrar em
quadra e mais uma vez a equipe da APADV levou a melhor nas duas partidas
do dia: no primeiro duelo, vitória por 3 a 2 diante da equipe SESI B-SP, no
segundo duelo do dia, placar mais elástico, 10 a 4 em cima da SFITC/Franca.

Pela disputa do Futebol de 5, a equipe da APADV bateu a CADEVI por 4 gols a
2. Iniciando assim, com o pé direito o estadual. As próximas etapas acontecem
em maio e junho, com data e local a serem deﬁnidas ainda pela Federação
Paulista de Desporto para Cegos (FPDC). As ﬁnais acontecem no dia 23 de
novembro, com cidade a deﬁnir também pela FPDC.
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Equipes da APADV de GoalBall e Futebol de
5 participam de Super Copa.
Visando a melhora do esporte paralímpico, em 2019 o GoalBall se junto ao
Futebol de 5 e disputaram a Super Copa das modalidades. Até domino, 31 de
março, os torneios colocaram frente a frente os campeões da Copa Loterias
Caixa da Série A, além dos segundos e terceiros colocados, mais os
campeões da segunda divisão de cada modalidade.
No futebol de 5 é a segunda edição da Super Copa, enquanto do GoalBall será
a estreia da competição. A equipe de futebol de 5 da APADV está no torneio de
2019 ao herdar vaga da APADEVI (PB), terceira colocada nacional, que não
pode participar.

TABELA SUPER COPA FUTEBOL DE 5
A equipe masculina de GoalBall da APADV disputa o primeiro título da Super
Copa diante do Santos, SESI-SP, UNIACE-DF e ACESA-SC, no feminino o
time da APADV também encara Santos, ADEVIBEL-MG e SESI-SP.
Na última quinta-feira, 28 de março, aconteceu a deﬁnição da tabela de ambos
torneios, com jogos já nesta sexta-feira, 29 de março. A novidade, segundo a
Confederação Brasileira de Desporto para Cegos é que o SPORTV transmitirá
as ﬁnais das modalidades no domingo.
TABELA SUPER COPA GOALBALL
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GoalBall da APADV participa do Regional 2
Sudeste em São Paulo.
As equipes feminina e masculina de GoalBall participam entre os dias 4 e 7 de
abril do campeonato Regional Sudeste 2 da modalidade. O torneio desta
semana dará vaga para a Série A do nacional. No caso da APADV, apenas a
equipe feminina tem vaga assegurada, a masculina acabou perdendo a
mesma no nacional do ano passado.
“Porém ambas equipes precisam participar do Regional Sudeste, porque se
não, por exemplo, se a equipe feminina não participar do Sudeste 2, ela perde
o direito de estar na Série A nacional”, explicou o gerente de projetos da
APADV, Ivan de Oliveira.
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O time feminino, comandado pela técnica Luciana Di Túlio vem embalada para
a competição. No último ﬁnal de semana ﬁcou com a medalha de bronze na
primeira edição da Super Copa de GoalBall.
“A Super Copa foi encarada como um campeonato de excelência e que
proporciona uma oportunidade de avaliar as atletas em suas ações gerais em
uma competição oﬁcial. É um grande ganho para o GoalBall. Chegamos com
força máxima para o Regional nesta semana”, avaliou a treinadora.
Já o time masculino, comandando pelo técnico Rogério Vidarte, vem de bons
jogos pela primeira etapa do estadual, no qual venceram seus dois primeiros
jogos no Paulista. “Será um campeonato de altíssimo nível e nosso objetivo
principal é poder retornar para a Série A nesta temporada. O campeonato
Sudeste 2 é o mais equilibrado de todos, pois tem entre as equipes, as que
venceram o brasileiro na temporada passada”, argumentou o treinador.
A equipe feminina está na chave B da competição, ao lado do SESI-SP,
CADEVI e mais um time a ser sorteado um dia antes do torneio. Já a equipe
masculina está na chave A ao lado de Santos, Athlon, CADEVI e SFITC.
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APADV ﬁca com a prata no Regional Sudeste
de GoalBall feminino.
A equipe feminina de GoalBall da APADV ﬁcou com o vice-campeonato do
Regional Sudeste 2 disputado nos últimos dias no Centro de Treinamento
Paralímpico. O time comandado pela técnica Luciana Di Túlio terminou a fase
de classiﬁcação na primeira colocação do Grupo B com três vitórias em três
jogos.
Na semiﬁnal a APADV goleou o time da LMC por 10 a 1. Na grande ﬁnal,
disputada neste domingo diante do SESI-SP, a equipe acabou perdendo por 4
a 2. Um dos destaques do time feminino foi a jogadora Ana Carolina, atleta
também da seleção brasileira.
Já o time masculino, comandado pelo técnico Rogério Vidarte terminou a fase
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de classiﬁcação na terceira posição com duas vitórias em quatro jogos, não
chegando a disputa da semiﬁnal desta competição.
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Time masculino de GoalBall da APADV faz
amistoso com seleção dos EUA.
Na última semana, a equipe masculina de GoalBall da APADV realizou
treinamento e partida amistosa com a Seleção dos Estados Unidos da
modalidade que estava no CPB para semana de treinamento e conhecimento
do espaço destinado ao esporte paralímpico no Brasil.
A equipe paulista acabou perdendo por 7 a 1 para os norte-americanos.
Fabrício fez o gol da APADV.

O coordenador de esportes da entidade, Ivan de Oliveira, ressaltou a
importância destes encontros. “Esse intercâmbio foi muito importante para os
nossos jogadores e comissão técnica. Poder treinar ao lado deles nos dá a
certeza de que a APADV está no caminho certo”, analisou.

Atleta do feminino convocada para torneio na Europa com a seleção – A
ala Ana Carolina Duarte, da equipe feminina da APADV foi convocada para a
disputa da “Malmö Intercup”, torneio na Suécia entre os dias 30 de maio e 2 de
junho. A seleção brasileira feminina vai à competição visando treinamento para
o próximo grande evento que são os Jogos Parapan-Americanos em Lima no
Peru.
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Atletas da APADV disputam torneios
internacionais com a seleção brasileira.
A ala Ana Carolina, da equipe feminina de GoalBall da APADV está na Suécia
com a seleção brasileira que começa nesta sexta-feira, 31, a disputa do
Torneio Malmö Lady and Men Intercup. A atleta é um dos principais destaques
da equipe canarinha que já visa as Paralimpíadas em Tóquio 2020.

FOTO ANEXO : Ana Carolina, ala em campeonato na Suécia (Crédito:
CBDV/Divulgação)

O time feminino estreia contra Israel. Serão três dias de competição e além das partidas
de estreia, os brasileiros entrarão em quadra mais uma vez no primeiro dia de evento.

Os jogos serão transmitidos ao vivo na internet: https://www.youtube.com/watch?
v=1MNJN60L2io

Conﬁra os jogos do Bra sil.

31/05/2019
8h Israel x Bra sil (F)
12h Brasil x Dinamarca (F)

01/06/2019
5h Brasil x Alemanha (F)
10h Grécia x Brasil (F)

Horários de Brasília
Futebol de 5 também em competição – Já na seleção brasileira de futebol de 5 temos o
ala Gledson, mais conhecido como Guegueu representando a APADV. O torneio começa
na próxima semana, porém nosso atleta já está no Centro de Treinamento Paralímpico
concentrado com a equipe verde-amarela
O IBSA Blind Football América Championships será realizado de 4 a 9 de junho, no Centro
de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. O jogo de abertura será entre Brasil x
Argentina, às 10h. A seleção que conquistar a melhor colocação ao ﬁnal do evento, exce to
o Brasil, estará garantida nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020.
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Guegueu, atleta do futebol de 5 da APADV é
destaque em competição que vale vaga em
Tóquio 2020 .
O ala Guegueu da equipe masculina de futebol de 5 da APADV vem sendo um
dos destaques da seleção brasileira que disputa até este domingo, 9 de junho,
o Campeonato das Américas no CPB, na capital.
A competição tem transmissão do SporTV 2.

Os brasileiros somam sete pontos em nove possíveis. Na primeira rodada, na
terça-feira, 4, a equipe ﬁcou no empate sem gols com a Argentina, no dia
seguinte, triunfo por 3 a 0 sobre a Colômbia, com direito a gol e brilho de
Gueghei. Nesta sexta-feira, 7, o desaﬁante será o México, a partir das 16h30
(de Brasília), no CT Paralímpico, com transmissão ao vivo do SporTV 2.

O Campeonato das Américas de futebol de cinco começou na terça-feira, e
conta também com a participação de seis seleções: Argentina, Brasil,
Colômbia, Chile, México e Peru. Todos jogam contra todos na primeira fase, no
campo de futebol de cinco do CT Paralímpico, na capital paulista, e os dois
melhores avançam à ﬁnal, no domingo às 11h, com transmissão ao vivo pelo
SporTV 3.
O campeão garante vaga nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020
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Guegueu, da APADV, ajuda seleção brasileira
de futebol de 5 a conquistar torneio.
O ala Guegueu, jogador de futebol de 5 da APADV tornou-se neste domingo,
09 de junho, campeão com a seleção brasileira do Campeonato das Américas.
O torneio foi disputado entre os dias 4 e 9 de junho no Centro Paralímpico
Brasileiro, na capital paulista.

Guegueu é o camisa 11

Neste domingo a seleção canarinha venceu a Argentina por 2 a 0, ﬁcando com
o título da competição. O sexto título da competição em nove edições
realizadas desde 1997. O Brasil somou cinco triunfos e um empate, com 15
gols marcados e só um sofrido (na goleada por 4 a 1 sobre o Chile, no
encerramento da primeira fase). Outras quatro seleções disputaram o torneio
no Centro de Treinamento Paralímpico: Chile, Colômbia, México, Peru.

Brasil com medalhas e troféu.
Guegueu é o segundo, sentado, da direita para a esquerda

O Campeonato das Américas dava uma vaga no à Paralimpíada de Tóquio em
2020. O Brasil, por ser atual campeão mundial já tem vaga garantida desde
triunfo sobre os mesmos argentinos em junho de 2018.
Guegueu e a seleção brasileira têm novo encontro marcado com a Argentina: a
partir de 23 de agosto, início dos Jogos Parapan-Americanos de Lima, Peru.
Em três edições, desde o Rio 2007, o Brasil conquista a medalha de ouro.
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Atleta da APADV de futebol de 5 defende
seleção em torneios na Argentina e Japão.
O ala Guegueu da equipe masculina de futebol de 5 da APADV está mais uma
vez entre os convocados da Seleção Brasileira da modalidade. O jogador
embarcou com o time verde-amarelo nesta segunda-feira, 24, para a Argentina
onde a equipe vai disputar a Copa Tango. As partidas serão contra as seleções
adulta e SUB 23 da argentina e também a equipe da Inglaterra.
Os duelos acontecerão no CENARD, Centro Nacional de Alto Rendimento
Desportivo entre os dias até a próxima quinta-feira, 28. Além disso, a equipe
canarinha participará de um intercâmbio na cidade de Tono, no Japão, entre os
dias 01 e 18 de julho.

Guegueu é o camisa 11 na premiação do primeiro lugar do Campeonato das
Américas conquistado no início do mês.

A viagem, que faz parte de um acordo de cooperação entre a CBDV e o
município local, visa a preparação para os Jogos de Tóquio 2020 para que os
atletas possam se com a cultura, a comida e o dia a dia do país que sediará os
próximos Jogos.
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Guegueu, atleta do Futebol de 5 da APADV
está no Japão com a seleção.
Visando já os Jogos Paralímpicos de 2020, o ala Guegueu da APADV está em
Tono, no Japão com a Seleção Brasileira, em intercâmbio promovido pela
Confederação Brasileira de Desporto de Deﬁcientes Visuais.

Eles ﬁcam no país do sol nascente até a próxima semana. Voltam no dia 18 de
julho. Esta viagem, que faz parte de um acordo de cooperação entre a CBDV e
o município local, visa a preparação para os Jogos de Tóquio 2020.
Além de se familiarizar um pouco mais com a cultura, a comida e o dia a dia do
país que sediará os próximos Jogos, os integrantes da comitiva terão a
oportunidade de experimentar o fuso que enfrentará e conferir a preparação da
seleção japonesa.
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Atletas da APADV são convocados para os
Jogos Para Pan Americanos 2019.
O Comitê Paralímpico Brasileiro divulgou neste início de semana a delegação
que representará o país nos Jogos Parapan-Americanos de Lima 2019 (que
acontece entre o dia 23 de agosto e 1o de setembro de 2019)
Os atletas da APADV Gledson da Paixão, o Guegueu (do futebol de 5) e a ala
Ana Carolina Duarte (do GoalBall) estão entre os atletas que vão para uma das
mais importantes competições das américas.
Os selecionados terão ainda uma fase de treinamento no Centro de
Treinamento Paralímpico antes do embarque com a delegação. “Para nós da
APADV é uma grande felicidade ter, em mais uma competição importante em
nosso território, atletas nossos representando o Brasil. Demonstra a qualidade
técnica do nosso trabalho de tantos anos”, declarou o coordenador de projetos
da entidade, Ivan de Oliveira.

Programação do Regional Sul-Sudeste de Fut 5 é divulgada pela
Confederação Brasileira - A equipe de futebol de 5 da APADV conheceu
nesta semana os adversários da principal competição do ano para a
modalidade. A Confederação Brasileira de Desporto de Deﬁcientes Visuais
divulgou programação e tabela do Campeonato Regional Sul-Sudeste que
começa no dia 30 de julho e vai até 04 de agosto próximo.
O primeiro adversário será um duelo caseiro. Já no primeiro dia de
competição o time comandado por André Vicente encara ao meio dia os coirmãos da CADEVI. “Essas próximas duas semanas serão de treinos mais
intensos e também de algum treinamento especíﬁco, visando as jogadas
marcadas para tentar surpreender os adversários. Queremos estar entre os
três melhores da região”, animou-se o treinador
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APADV inicia principal competição do
semestre para o Futebol de 5.
Começa nesta terça-feira, 30 de julho, um dos principais eventos do calendário
do Futebol de 5 no Estado de São Paulo e também do Brasil. De amanhã até o
próximo domingo, 4 de agosto, a equipe masculina da APADV vai em busca do
título do Regional Sul-Sudeste, o mais forte dentre as regiões.
“A APADV vem forte para essa competição que é a segunda mais importante
do ano. Treinamos muito na reta ﬁnal com a chegada do Jhon, atleta
colombiano que também defende sua seleção nacional e do Juliano, de Minas.
Vamos contar também para essa competição com o Cauê, nosso atleta da
base”, declarou o técnico André Vicente.

O treinador fez questão de ressaltar a importância de Guegueu para o grupo
neste momento. “Nosso principal nome do grupo é o ala Gledson, o Guegueu,
importante peça da seleção brasileira. Isso só nos aumenta a chance de
chegar à ﬁnal e poder ﬁcar com o título”, acrescentou.
A equipe da APADV faz a primeira a partida nesta terça-feira, 30 de julho às
12h com a co-irmã CADEVI. O segundo duelo, na quarta-feira, 31 de julho será
às 9h. O adversário dependerá de sorteio que será realizado nesta segundafeira, 29. A terceira partida da fase de grupos será na quinta-feira, 1º de
agosto às 16h30 contra a ASDEFIPEL, do Rio Grande do Sul.
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Melhor Goleiro da Competição é da APADV - Antes da decisão, o goleiro
Leonardo da APADV já falava da dura missão de segurar o ataque com o
melhor do mundo. “Eles são a base da seleção brasileira, então é preciso ter
foco como estamos tendo desde o primeiro jogo da competição e atenção na
movimentação de bola”.

APADV é vice-campeã do Torneio Regional
Sul-Sudeste e garante vaga no Brasileiro.
A equipe masculina de Futebol de 5 da APADV ﬁcou com o vice-campeonato
do Torneio Regional Sul-Sudeste, um dos mais importantes do calendário da
modalidade. O time comandado pelo técnico André Vicente encarou o
AGAFUC-RS, do ala Ricardinho – eleito melhor do mundo da modalidade nas
temporadas passadas - e acabou perdendo para os gaúchos por 2 a 0.
Imagem: July Stanzioni e Renan Cacioli/CBDV

O time da APADV foi o líder absoluto e invicto de toda a fase de classiﬁcação
do torneio que começou no último dia 30 de julho no Centro de Treinamento
Paralímpico. Um dos artilheiros da equipe foi o ala Gledson, mais conhecido
por Guegueu, que também é um dos principais nomes da seleção paralímpica
que, no próximo mês vai para Lima, no Peru, disputar o Parapanamericano.

Vice-artilheiro é da APADV - O colombiano Jhon Hernandez, contratado
nesta temporada para o projeto foi o vice-artilheiro do Regional, com dez gols
marcados ao longo da última semana (apenas dois atrás de Ricardinho, da
AGAFUC). Guegueu aparece sexta colocação dos artilheiros com 6 gols
anotados.

Guegueu recepciona presidente da CAIXA - Antes da ﬁnal o atleta da
APADV e da Seleção Brasileira, Guegueu, esteve ao lado do presidente do
Centro Paralímpico Brasileiro, Mizael Conrado, recepcionando o atual
presidente da CAIXA, patrocinadora do esporte paralímpico do país, Pedro
Guimarães. Eles conversaram sobre os investimentos nas modalidades rumo
às Paralimpíadas de Tóquio em 2020 e também o desenvolvimento do
paradesporto nacional. Mizael Conrado foi jogador de futebol de 5.
RESULTADOS
Fase de Grupos (Chave B)
APADV 2 x 0 CADEVI
APADV 8 x 0 ADEVIG
APADV 3 x 1 ASDEFIPEL
APADV 4 x 0 ASDEFIPEL
Semiﬁnal
APADV 2 x 0 CADEVI
Imagem July Stanzioni e Renan Cacioli/CBDV

Importante lembrar que a equipe de São Bernardo do Campo ﬁcou com o

Final
APADV 0 x 2 AGAFUC

segundo lugar dentre as doze equipes participantes neste ano. Com a
colocação, o time está garantido na Copa Loterias Caixa de Futebol de 5 da
série A.
"Esse resultado representa um novo trabalho começando muito bem, uma vez
que tivemos mudanças na comissão técnica. Ficamos mais ofensivos e
compactados com o novo modo implementado de trabalho para dentro das
quatro linhas. Estamos no caminho certo, agora é corrigir os erros e melhorar
ainda mais para o campeonato brasileiro”, declarou o técnico André Vicente.
Para o treinador uma ﬁnal com a AGAFUC-RS é sempre imprevisível. “Jogar
contra eles será sempre muito difícil, por se tratar de uma equipe que tem em
seu elenco sete atletas de seleção dos oito que vão ao campeonato. Mas
ﬁzemos bem a nossa parte. Parabéns a toda nossa equipe pelo empenho
desta semana. O resultado que tivemos não foi o esperado, mas foi plausível
pelo que apresentamos em quadra. O resultado da ﬁnal não reﬂete o que foi o
jogo, uma vez que jogamos muito bem. Tanto eles como nós temos chances
de estar na ﬁnal do Brasileiro”, ﬁnalizou.
A Copa Loterias Caixa de Futebol de 5 da Série A acontecerá entre os dias 17
de outubro e 03 de novembro de 2019 no Centro Paralímpico em São Paulo.
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