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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Chegamos aos Jogos do Rio 2016

Dar as melhores condições para que atletas e treinadores se preparassem adequadamente para os Jogos
do Rio 2016, a primeira edição olímpica da história da
América do Sul. Desde o princípio de minha administração, em 2013, esta foi a meta da diretoria da Confederação Brasileira de Atletismo. Trabalhamos rigidamente neste sentido e agora, nesta reta final, em que todos
seguimos rumo à cidade olímpica do Rio de Janeiro, já
podemos contabilizar algumas vitórias.
A vitória mais importante foi termos conseguido reunir recursos para atender todas as demandas dos técnicos pessoais dos atletas, dentro das nossas disponibilidades e no âmbito das solicitações razoáveis. Alcançamos
o objetivo devido ao modo responsável de administrar
as finanças da Confederação. E, acima de tudo, graças ao
suporte da CAIXA – Patrocinadora Oficial do Atletismo
Brasileiro, às parcerias com o Ministério do Esporte e o
Comitê Olímpico do Brasil, a Nike (nossa fornecedora de
uniformes) e a Globo (TV oficial).
Outra grande conquista do Atletismo nacional antecede a abertura do torneio, marcada para 12 de agosto, no Estádio Olímpico do Engenhão: a formação da
maior Seleção de Atletismo da história olímpica do Brasil. Este, aliás, era o ponto inicial do Programa de Preparação Olímpica da CBAt, elaborado em conjunto com
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o COB. E ao qualificar 67 atletas para os Jogos do Rio,
superamos largamente nosso recorde anterior, que era
de 2008, quando o Brasil levou 45 atletas a Pequim.
Assim, os torcedores brasileiros que estiverem no
Estádio do Engenhão ou assistindo a competição pela
TV terão para quem torcer em nada menos que 37
das 47 provas oficiais do Programa atlético. Primeiro
objetivo, portanto, alcançado: temos a nossa maior
equipe olímpica, com os atletas devidamente preparados, em condições de buscarem seus melhores
resultados pessoais na Olimpíada. Este é o segundo
ponto do Programa de Preparação: que os atletas alcancem seus recordes pessoais ou, então, as melhores marcas da temporada durante os Jogos.
Entendemos que isso é o que se pode esperar do
competidor olímpico. Isto é: que faça seu melhor. Se
alcançado, este segundo item do Programa levará automaticamente ao ponto seguinte: colocar o maior
número de atletas nas finais de suas provas. E, uma
vez na final, deve-se empreender a luta por um lugar
no pódio.
A CBAt entende que não é adequado estabelecer
como meta a conquista de determinado número de
medalhas. Os pódios são importantes e temos esperanças de alcançá-los. Mas igualmente necessário é
aproveitar toda a experiência adquirida, para que se
possa potencializar na preparação para os próximos
ciclos olímpicos. Na própria equipe de 2016 há muitos atletas jovens, que poderão defender o Brasil em
2020, 2024 e até em 2028, ao lado de outros que serão certamente revelados no período.
Este será um grande legado dos Jogos do Rio, da
mesma forma tudo o que puder ser utilizado das estruturas instaladas em universidades e outras instituições, que forma a Rede Nacional de Treinamento de
Atletismo. E também quanto aos materiais adquiridos
e que serão de grande utilidade em nossos Programas
de treinamento e competição.
Boa sorte a toda a Equipe de Atletismo no Rio 2016!
JOSÉ ANTONIO MARTINS FERNANDES
Presidente da Confederação Brasileira de Atletismo

MESSAGE FROM PRESIDENT

We arrived at Rio 2016 Games

To give the best conditions for atlhetes and coaches
to prepar themselves adequately for the Games in Rio
de Janeiro 2016, the first olympic edition in history of
South America. Since the begining of my administration, in 2013, it was the goal of the Brazilian Athletics Federation´s directors. We worked in this way and
now, at the end, when everyone follows to the Olympics city in Rio de Janeiro, we can already count some
victories.
The most important win for us, was to have been
able to put together financial resources to attend all
necessities of the personal coaches, respecting our
conditions and the context of reasonable requests.
We achieved our goal through reponsible managing
of the Federation finances. And, above all, thanks to
our CAIXA- Official Sponsor of the Brazilian Athletics
and, through our partnerships with Ministry of Sports
and the Brazilian Olympic Committee, NIKE (supply
uniforms) and Globo (Official Media Sponsor)
Another great achievement of the Nacional Athletics will happen before the opening of the tournament
in August 12 in the Olympic Stadium Engenhão: the
formation of the largest Athletics Selection, through
Brazil’s Olympic history. This, is the main point of
the CBAt’s Olympic Program Preparation, drawn up
jointly with COB. As well as to qualify 67 athletes for
the Games in Rio, we exceeded our previous record,
which was held in 2008, when Brazil sent 45 athletes
to Pequim.
Therefore, the Brazilian’s fans that will be able to
go to the Stadium Engenhão or watching the competion on TV, they will have 37 athletes to cheer
through 47 track and field events. The first goal, thus,

was achieved: we have the biggest Olympic Team in
Brazilian history, with athletes well prepared, able
to achieve their personal best result at the Olympics.
This is second point of the Preparation Program: that
the athletes may achieve their personal records, or
the best mark during the Games.
We understand that this is what you can expect
from Olympic’s competitor. That is: do your best. If
achieved, this second item of the Program will automatically lead to the next step: putting the largest
number of athletes in the finals of their events. And,
once in the final, must undertake the struggle for a
place on the podium.
The CBAt understands that it is not appropiate to
set as a goal the achievement of a number of medals. The podium are important and we hope to reach
them. But also needed is to harness the experience, so
they can optimize their prepartions for the next Olympic cycle. At the 2016 team there are many young
athletes, who will be able to represent Brazil in 2020,
2024 and even in 2018, alongside others that will
surely be revealed in the period.
This will be the great legacy of the Rio Games, as
all you can use the structures installed at universities
and other institutuions, as part of National Network
of Athletics Training. And also, about the materials
purchased and will be of great use in our Program of
training and competition.
Good luck to all Athetics team in 2016!!
JOSÉ ANTONIO MARTINS FERNANDES
Brazilian Athletics Confederation President
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BRASIL NO RIO 2016

A maior Seleção Olímpica
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internacionais. A principal atração do time é Fabiana
de Almeida Murer, campeã mundial em Daegu 2011 e
vice-campeã em Pequim 2015. Em 21 de julho ela é a
número 1 do mundo no salto com vara na temporada,
com 4,87 m.
No salto com vara masculino, Thiago Braz da Silva,
que já saltou 5,92 m em estádio e 5,93 m indoor, está
entre os melhores do Ranking Mundial. Dois marchadores ficaram entre os top 8 do último Mundial, ambos nos 20 km: Caio Oliveira de Sena Bonfim (masculino) e Erica Rocha de Sena (feminino), que ficaram
em sexto lugar em Pequim. Marilson dos Santos foi o
quinto na maratona, em Londres 2012.
“Formamos nossa maior Seleção Olímpica, agora
é lutar para que vários de nossos atletas cheguem às
finais e disputem medalhas”, diz o superintendente
de Alto Rendimento da CBAt, Antonio Carlos Gomes.
Jonny Roriz/COB

O Atletismo do Brasil está pronto para enfrentar
sua 21ª edição olímpica. Para os Jogos do Rio, a CBAt
conseguiu qualificar 67 atletas. Trata-se da maior delegação do esporte-base já formada pelo País. Nossos
atletas disputarão 37 das 47 provas do Programa oficial, também aí estabelecendo uma nova marca.
A partir de 12 de agosto deste ano de 2016 – e até
o dia 21 – cerca de dois mil atletas de mais de 200
nações vão competir por uma das 141 medalhas em
disputa no mais importante dos esportes olímpicos.
O Atletismo estará na luta para permanecer entre os
esportes que mais pódios olímpicos dão ao Brasil.
O Atletismo brasileiro estreou em Olimpíadas nos
Jogos de Paris 1924. Desde então, nos Jogos efetivamente disputados, só não participou do evento em
Amsterdã 1928. Os primeiros pódios foram conquistados em Helsinque 1952: José Telles da Conceição
ganhou a medalha de bronze no salto em altura a 20
de julho e três dias depois Adhemar Ferreira da Silva
ganhava o ouro com recorde mundial no salto triplo.
No total, o Atletismo nacional ganhou 14 medalhas.
Além do bronze de Telles e do ouro de Adhemar Ferreira da Silva em Helsinque, outras 12 foram obtidas.
Adhemar ganhou ouro também em Melbourne 1956.
Nelson Prudêncio ganhou prata e bronze no triplo respectivamente no México 1968 e Munique 1972. Outro triplista deu dois pódios ao País: João Carlos de
Oliveira, bronze em Montreal 1976 e Moscou 1980.
Joaquim Carvalho Cruz ganhou ouro nos 800 m
em Los Angeles 1984 e prata em Seul 1988. Robson
Caetano da Silva levou bronze nos 200 m em Seul e
no 4x100 m em Atlanta 1996, junto com Arnaldo de
Oliveira Silva, André Domingos da Silva e Edson Luciano Ribeiro. O revezamento ganhou prata em Sydney
2000, com Claudinei Quirino da Silva, Vicente Lenilson
de Lima, André Domingos e Edson Luciano.
Depois, Vanderlei Cordeiro de Lima ganhou bronze
na maratona em Atenas 2004 e Maurren Higa Maggi
levou o ouro no salto em distância em Pequim 2008.
Nestes Jogos do Rio 2016, a Seleção Brasileira conta com nomes que já alcançaram grandes conquistas

Fabiana Murer

BRAZIL IN RIO 2016

Arquivo/CBAt

Largest Olympic Team

Adhemar Ferreira da Silva

The Brazilian Athletics is ready to face his 21st Olympic edition. For the Rio Games, the CBAt managed to
qualify 67 athletes. This is the largest delegation of
sports base already formed the country. Our athletes
will compete in 37 of the 47 events of the official program, once again setting a new mark.
From August 12 until 21 this year, about two thousand
athletes from over 200 nations will compete for one of
the 141 medals at stake in the most important Olympic
sports. The Athletics will be in the fight to stay among the
sports that most Olympic podiums give to Brazil.
The Brazilian Athletics debuted at the Olympics
in Paris Games 1924. Since then, we actually played
games, not only attended the event in Amsterdam

1928. The first podiums were won in Helsinki in 1952:
Conceição José Telles won the bronze medal in the high
jump in July 20th and three days later Adhemar Ferreira
da Silva won the gold medal with world record in the
triple jump.
In total, the National Athletics won 14 medals. In
addition to the bronze Telles and gold Adhemar Ferreira da Silva in Helsinki, the other 12 medals were
obtained. Adhemar won gold also in Melbourne
1956. Nelson Prudencio won silver and bronze in the
triple in Mexico 1968 and Munich 1972, respectively.
Another triple jumper has two podiums to country:
João Carlos de Oliveira, bronze in Montreal 1976
and Moscow in 1980.
Joaquim Carvalho Cruz won gold in the 800 m in Los
Angeles 1984 and Silver in Seoul 1988. Robson Caetano
da Silva took bronze in the 200 m in Seoul and 4x100 m
in Atlanta 1996 along with Arnaldo de Oliveira Silva, André Domingos da Silva and Edson Luciano Ribeiro. The
relay won silver in Sydney 2000 with Claudinei Quirino
da Silva, Vicente Lenilson Lima, André Domingos and
Edson Luciano.
Then Vanderlei Cordeiro de Lima won bronze in the
marathon in Athens 2004 and Maureen Higa Maggi
took the gold in the long jump at Beijing 2008.
In these Games Rio 2016, the Brazilian team has
names that have already achieved major international
achievements. Headlining the team is Fabiana de Almeida Murer, world champion in Daegu 2011 and runner-up
in Beijing 2015. On July 21st, she is the world No. 1 in the
pole vault in this season, with 4.87m.
In the pole vault man, Thiago Braz da Silva, who has
jumped 5,92 m outdoor and 5,93 m indoor stadium is
among the best in the World Ranking. Two marks were
among the top 8 of the last World Cup, both in the 20
km: Caio Oliveira Bonfim Sena (man) and Erica Sena
Rocha (woman), who were sixth in Beijing. Marilson dos
Santos was the fifth in the marathon in London in 2012.
“We formed our greatest Olympic Team, now is fighting for several of our athletes reach the finals and fight
for medals”, says the superintendent of High Performance of CBAt, Antonio Carlos Gomes.
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EQUIPE OLÍMPICA

Atletismo nacional terá 67 nomes no Rio 2016
Delegação do Brasil será formada por 36 homens e 31 mulheres

Masculino

Vitor Hugo dos Santos			
Aldemir Gomes Junior			
Jorge Henrique Vides			
Bruno Lins				
José Carlos Moreira			
Ricardo Mário de Souza			
Hederson Estefani			
Pedro Burmann				
Hugo Balduino				
Peterson dos Santos			
Lucas da Silva Carvalho			
Alexander Russo			
Lutimar Paes				
Kleberson Davide			
Thiago André				
João Vitor de Oliveira			
Eder Souza				
Mahau Suguimati			
Marcio Teles				
Altobeli Silva				
Talles Frederico Silva			
Higor Silva Alves			
Thiago Braz				
Augusto Dutra de Oliveira		
Darlan Romani				
Wagner Domingos			
Julio Cesar de Oliveira			
Luiz Alberto de Araújo			
Caio Bonfim				
José Alessandro Bagio			
Moacir Zimmermann			
Jonathan Rieckman			
Mário José dos Santos			
Marilson Gomes dos Santos		
Paulo Roberto de Almeida		
Solonei Rocha da Silva			
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100 m/200 m /4x100 m
200 m/4x100 m
200 m/4x100 m
4x100 m/200 m (reserva)
4x100 m
4x100 m
400 m/400 m com barreiras/4x400 m
4x400 m
4x400 m
4x400 m
4x400 m
4x400 m
800 m
800 m
1.500 m
110 m com barreiras
110 m com barreiras
400 m com barreiras
400 m com barreiras
3.000 m com obstáculos
Salto em altura
Salto em distância
Salto com vara
Salto com vara
Arremesso do peso
Lançamento do martelo
Lançamento do dardo
Decatlo
20 km marcha/50 km marcha
20 km marcha
20 km marcha
50 km marcha
50 km marcha
Maratona
Maratona
Maratona

Feminino

Rosangela Santos			
Ana Claudia Lemos			
Franciela Krasucki			
Vitória Cristina Rosa			
Kauiza Venâncio			
Bruna Farias				
Geisa Coutinho				
Jailma Lima				
Tabata Vitorino				
Letícia Cherpe de Souza			
Joelma das Neves Sousa			
Cristiane dos Santos Silva		
Flavia Maria de Lima			
Tatiele Roberto de Carvalho		
Fabiana Moraes				
Maila Paula Machado			
Juliana Paula dos Santos		
Fabiana Murer				
Joana Ribeiro da Costa			
Keila Costa				
Eliane Martins				
Nubia Aparecida Soares			
Geisa Arcanjo				
Andressa Morais			
Fernanda Borges			
Vanessa Chefer Spinola			
Erica Rocha de Sena			
Cisiane Dutra Lopes			
Adriana Aparecida da Silva		
Marily dos Santos			
Graciete Moreira Santana		

100 m/200 m/4x100 m
100 m/200 m reserva/4x100 m
100 m/4x100 m
200 m/4x100 m
200 m/4x100 m
4x100 m
400 m - 4x400 m
400 m - 4x400 m
4x400 m
4x400 m
4x400 m
4x400 m
800 m
10.000 m
100 m com barreiras
100 m com barreiras
3.000 m com obstáculos
Salto com vara
Salto com vara
Salto em distância/Salto triplo
Salto em distância
Salto triplo
Arremesso do peso
Lançamento do disco
Lançamento do disco
Heptatlo
20 km marcha
20 km marcha
Maratona
Maratona
Maratona

Comissão técnica

Chefe da Equipe
Warlindo Carneiro da Silva Filho
Treinador chefe:
Ricardo D’Angelo
Treinadores:		
Adauto Domingues, Carlos Cavalheiro, Clodoaldo do Carmo,
				
Edemar Santos, Elson Miranda, Evandro Lazari, João Sena, João Paulo
				
Alves da Cunha, Neilton Moura, Rogério do Carmo, Vitaly Petrov.
Médico:		 Warlindo Carneiro Neto
Fisioterapeutas:
Rodrigo Iglesias e Marco Vitullo
Massaterapeuta:
Jorge Antonio Lima

9

OLYMPIC TEAM

Athletics will have 67 names in Rio 2016
Brazil delegation will consist of 36 men and 31 women

Men

Vitor Hugo dos Santos			
Aldemir Gomes Junior			
Jorge Henrique Vides			
Bruno Lins				
José Carlos Moreira			
Ricardo Mário de Souza			
Hederson Estefani			
Pedro Burmann				
Hugo Balduino				
Peterson dos Santos			
Lucas da Silva Carvalho			
Alexander Russo			
Lutimar Paes				
Kleberson Davide			
Thiago André				
João Vitor de Oliveira			
Eder Souza				
Mahau Suguimati			
Marcio Teles				
Altobeli Silva				
Talles Frederico Silva			
Higor Silva Alves			
Thiago Braz				
Augusto Dutra de Oliveira		
Darlan Romani				
Wagner Domingos			
Julio Cesar de Oliveira			
Luiz Alberto de Araújo			
Caio Bonfim				
José Alessandro Bagio			
Moacir Zimmermann			
Jonathan Rieckman			
Mário José dos Santos			
Marilson Gomes dos Santos		
Paulo Roberto de Almeida		
Solonei Rocha da Silva			
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100 m/200 m /4x100 m
200 m/4x100 m
200 m/4x100 m
4x100 m/200 m (reserve)
4x100 m
4x100 m
400 m/400 m hurdles
4x400 m
4x400 m
4x400 m
4x400 m
4x400 m
800 m
800 m
1.500 m
110 m hurdles
110 m hurdles
400 m hurdles
400 m hurdles
3.000 m com steeplechase
HIgh jump
Long jump
Pole vault
Pole vault
Shot put
Hammer throw
Javelin throw
Decathlon
20 km race walking/50 km race walking
20 km race walking
20 km race walking
50 km race walking
50 km race walking
Marathon
Marathon
Marathon

Women

Rosangela Santos			
Ana Claudia Lemos			
Franciela Krasucki			
Vitória Cristina Rosa			
Kauiza Venâncio			
Bruna Farias				
Geisa Coutinho				
Jailma Lima				
Tabata Vitorino				
Letícia Cherpe de Souza			
Joelma das Neves Sousa			
Cristiane dos Santos Silva		
Flavia Maria de Lima			
Tatiele Roberto de Carvalho		
Fabiana Moraes			
Maila Paula Machado			
Juliana Paula dos Santos		
Fabiana Murer				
Joana Ribeiro da Costa			
Keila Costa				
Eliane Martins				
Nubia Aparecida Soares			
Geisa Arcanjo				
Andressa Morais			
Fernanda Borges			
Vanessa Chefer Spinola			
Erica Rocha de Sena			
Cisiane Dutra Lopes			
Adriana Aparecida da Silva		
Marily dos Santos			
Graciete Moreira Santana		

Technical Committee

Team Chef:			
Head Coach:			
Coaches:			
					
					
Doctor: 			
Physiotherapists:		
Massage therapist:		

100 m/200 m/4x100 m
100 m/200 m (reserve)/4x100 m
100 m/4x100 m
200 m/4x100 m
200 m/4x100 m
4x100 m
400 m - 4x400 m
400 m - 4x400 m
4x400 m
4x400 m
4x400 m
4x400 m
800 m
10.000 m
100 m hurdles
100 m hurdles
3.000 m com steeplechase
Pole vault
Pole vault
Long jump/Triple jump
Long jump
Triple jump
Shot put
Discus throw
Discus throw
Heptathlon
20 km race walking
20 km race walking
Marathon
Marathon
Marathon

Warlindo Carneiro da Silva Filho
Ricardo D’Angelo
Adauto Domingues, Carlos Cavalheiro, Clodoaldo do Carmo,
Edemar Santos, Elson Miranda, Evandro Lazari, João Sena, João Paulo 		
Alves da Cunha, Neilton Moura, Rogério do Carmo, Vitaly Petrov.
Warlindo Carneiro Neto
Rodrigo Iglesias e Marco Vitullo
Jorge Antonio Lima
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ATRAÇÕES/ATTRACTIONS

Wagner Carmo/CBAt

Fabiana Murer (Salto com vara/Pole vault)

Fabiana Murer participa dos Jogos do Rio 2016 de uma
maneira muito especial. Além de tentar a sua primeira medalha olímpica, ela prepara-se para encerrar a sua vitoriosa carreira. Aos 35 anos, nem o fato de ter conseguido o recorde
pessoal no Troféu Brasil Caixa, em julho, em São Bernardo,
a demoveu da intenção da aposentadoria este ano.
Pioneira no salto com vara nacional, ela colocou uma prova
sem grande tradição no País como referência no esporte brasileiro. No dia 14 de março de 2010, por exemplo, Fabiana se
tornou a primeira mulher campeã mundial do Atletismo brasileiro ao vencer o Mundial Indoor de Doha, no Catar. O pioneirismo se repetiu no ano seguinte, quando ganhou o ouro do
Mundial de Daegu, na Coreia do Sul, em estádio aberto.
Medalha de prata no Mundial de Pequim, em 2015, Fabiana é uma das cinco mulheres que saltou mais alto na história da prova, segundo o ranking da IAAF, com seu recorde
sul-americano de 4,87 m, obtido em julho.
Nascida no dia 16 de março de 1981, Fabiana sempre praticou esportes. Começou pela ginástica artística. Tentou natação, pensou no vôlei e acabou no Atletismo. Desta forma,
era dado o início para a longa carreira. Muitos títulos como o
bicampeonato da Liga Diamante (2010 e 2014) e três medalhas em PAN (ouro no Rio 2007 e prata em Guadalajara 2011
e Toronto 2015), entre outros.
Nos Jogos de Pequim 2008, uma de suas varas desapareceu, e ela não conseguiu cumprir sua estratégia, terminando
em 10º lugar. Quatro anos depois, em Londres, ela teve dificuldades com o vento e não passou pela qualificação.
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Fabiana Murer will participate at Rio 2016 Games in a
very special way. Besides trying her first Olympic medal,
she prepares to end her successful career. At 35 years,
eventhough she achieved her personal best at Brazilian
Championships, in July, in São Bernardo do Campo, she
showed intention of retirement this year.
A pioneer in pole vault, she put this sport without
great tradition in the country as a reference in Brazilian.
For example, on March 14, 2010,Fabiana became the
first brazilian woman world Champion in Athletics to win
the World Indoor Doha, Qatar. That was repeated the following year, when she won the Gold World Daegu, South
Korea, open stadium.
Silver medal at the Beijing World in 2015, Fabiana is
one of top five women who rose highest in the history of
the pole vault, according to the ranking of the IAAF, with
her South American record of 4.87 meters, achieved in
July.
Born on March 16, 1981, Fabiana always practiced
sports. She began the artistic gymnastics. She tried
swimming, thought about volleyball and ended up in the
Athletics. It was given the start for a long career. Many
titles as the two times champion of the Diamond League
(2010 and 2014) and three medals in PAN (gold in Rio
2007, silver in Guadalajara in 2011 and Toronto 2015),
among others titles.
The Beijing Games in 2008, one of her poles disappeared, and she failed to meet its strategy, finishing in
10th place. Four years later, in London, she struggled
with the wind and did not pass the qualification.
Nome completo/Full Name: Fabiana de Almeida Murer
Data de nascimento/Birth date: 16/03/1981
Local de nascimento/Birth place: Campinas (SP)
Clube/Club: BM&FBovespa (SP)
Treinador/Coach: Elson Miranda
Marca de qualificação/Qualifying mark
4,87 m – São Bernardo do Campo/SP (03/07/2016)
Recorde pessoal/Personal best
4,87 m – São Bernardo do Campo/SP (03/07/2016)

Getty Images

Marilson dos Santos (Maratona/Marathon)

Um dos principais nomes da história das corridas de fundo do Brasil, o brasiliense Marilson Gomes dos Santos disputa a terceira maratona olímpica nos Jogos do Rio. Ele descobriu o Atletismo aos 12 anos e agora aos 38 prepara-se para
encerrar a carreira em grande estilo.
Nascido a 6 de agosto de 1977, ele obteve o melhor resultado do Atletismo nacional na Olimpíada de Londres (quinto
lugar na maratona). A reputação mundial vem de mais longe.
Ele foi o primeiro sul-americano a conquistar o bicampeonato da Maratona de Nova York, em 2006 e 2008.
Bicampeão da meia maratona da Universíade (Catânia
1997 e Palmas de Mallorca 1999), Marilson foi duas vezes
top 10 no Mundial de Meia Maratona: sétimo em 2007,
em Údine (ITA), e oitavo no Rio de Janeiro, em 2008. Em
Údine, estabeleceu recordes sul-americanos nos 15 km
(com 42:15) e na meia maratona (59:33).
Em Jogos Pan-Americanos, tem cinco medalhas em três
edições: prata nos 10.000 m e bronze nos 5.000 m em Santo
Domingo 2003, e no Rio 2007. Em Guadalajara 2011, foi ouro
nos 10.000 m. Marilson é recordista sul-americano também
nos 5.000 m (com 13:19.43) e nos 10.000 m (27:28.12).
Nas corridas de rua, venceu três vezes a principal prova
nacional, a São Silvestre, em 2003, 2005 e 2010. Na maratona, seu recorde é 2:06:34, com o quarto lugar obtido em
Londres em 2011.
Marilson vive em Santo André (SP) com o filho Miguel e a
mulher Juliana dos Santos, também atleta e convocada para
os Jogos do Rio. Ambos treinam com Adauto Domingues.

One of the great names in the history of running in Brazil, Marilson Gomes dos Santos competes his third Olympic
marathon in Rio 2016 Games. He started athletics when he
was 12 years and now at 38, he prepares to end his career
in big style.
Born on August 6, 1977, he obtained his best result of
Brazil in Athletics at the Olympics Games in London (fifth
place in the marathon). The worldwide reputation comes
from farther away. He was the first South American to win
two times the championship of the New York Marathon in
2006 and 2008.
Half Marathon champion of the Universiade (Catania
1997 and Palmas de Mallorca 1999), Marilson was twice
top 10 in the World Half Marathon: seventh in 2007 in
Udine (ITA), and eighth in Rio de Janeiro in 2008. In Udine
established south American record in the 15 km (42:15)
and half marathon (59:33).
In Pan-American Games, he has five medals in three
editions: silver in the 10.000m and bronze in the 5.000m
in Santo Domingo 2003 and Rio 2007, and gold in the
10.000m in Guadalajara 2011. Marilson is also a South
American holder record in the 5.000m (13: 19:43) and
10.000m (27: 28.12).
In road running competitions, he won three times the
main national event, the São Silvestre in 2003, 2005 and
2010. In the marathon, his record is 2:06:34, with fourth
place obtained in London in 2011.
Marilson lives in Santo André (SP) with his son Michael
and his wife Juliana dos Santos, she is also an athlete, who
will participate at Rio 2016 Games. Both train with the
coach Adauto Domingues.
Nome completo/Full Name: Marilson Gomes dos Santos
Data de nascimento/Birth date: 06/08/1977
Local de nascimento/Birth place: Brasília (DF)
Clube/Club: BM&FBovespa (SP)
Treinador/Coach: Adauto Domingues
Marca de qualificação/Qualifying mark
2:11:00 – Hamburgo/GER (26/04/2015)
Personal best/Personal best
2:06:34 – Londres/GBR (17/04/2011)
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ATRAÇÕES/ATTRACTIONS

Wagner Carmo/CBAt

Caio Bonfim (20 km/50 km marcha/Race walking)

O brasiliense Caio Oliveira de Sena Bonfim mostra por
meio de seus resultados e conquistas que integra a elite dos
marchadores do Atletismo mundial. Ele entrou nesse ambiente de maneira natural, desde muito jovem, e disputará os 20 e
os 50 km nos Jogos do Rio.
Nascido em 19 de março de 1991, é filho de João Sena e de
Gianetti Bonfim. Sena é um conceituado treinador e Gianetti
foi oito vezes campeã do Troféu Brasil e da Copa Brasil de Marcha. Foi também campeã ibero-americana e sul-americana.
Caio, aos 25 anos, já ganhou quatro vezes o Troféu Brasil
Caixa e cinco vezes a Copa Brasil. Em todas as conquistas faz
questão de homenagear a mãe, dizendo que precisa “fazer
muito mais” para justificar “a herança genética”.
Bronze no PAN de Toronto e sexto colocado no Mundial de
Pequim, em 2015, ele terminou em oitavo no Mundial de Marcha por Equipe, em Roma, em maio deste ano, quando obteve
o recorde pessoal nos 20 km com 1:20:20.
Caio começou a treinar seriamente em 2007. Em 2010,
foi quarto colocado no Mundial Sub-20 de Moncton, no
Canadá. Um ano antes, havia sido prata no PAN Juvenil de
Port-of-Spain, em Trinidad & Tobago. Ele é recordista brasileiro dos 20.000 m (em pista), com 1:20:58.5, obtido no
Sul-Americano de Buenos Aires, em 2011.
Em 2012, veio a primeira Olimpíada. Caio, o único brasileiro na prova, obteve o tempo de 1:24:45, ficando em 39º lugar.
Ele compete nos 50 km como uma ferramenta para melhorar
o desempenho nos 20 km. Deu certo e também conseguiu o
índice olímpico nesta prova.
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The brasiliense Caio Oliveira de Sena Bonfim shows
through his results and achievements, that he belongs to
the elite marchers World Athletics. He naturally entered
this, since he was a kid, and he will compete in the 20 and
50 km in Rio Games.
Born on March 19, 1991, he is João Sena and Gianetti Bonfim’s son. Sena is a respected coach and Gianetti
was eight times champion of the Brazil Trophy and Brazil
march Cup. She was also Latin American and South American champion.
Caio, now with 25 years, has won four times Brazil
Caixa Atlhetics Trophy and five times the World Cup
Brazil. In all his achievements, he honors his mother by
saying “I have to do more” to justify my “genetic inheritance”.
Bronze medal at the Pan American Games, in Toronto,
and sixth place at Beijing World Cup, in 2015, he finished
eighth in IAAF World Race Walking Team Championships
Rome in may this year, when he got the personal record
in the 20 km with 1:20:20.
Caio began to train seriously in 2007. In 2010, he was
placed fourth at the World Under-20 Moncton, Canada.
A year before, was silver medal in the Youth Pan American of Port-of-Spain, in Trinidad & Tobago. He has the
Brazilian record of 20 km (in track), 1: 20: 58.5, obtained
in South American in Buenos Aires in 2011.
In 2012, came his first Olympics. Caio were the unique Brazilian in the race, he got the time of 1:24:45 and
39th place in ranking. He competes in the 50 km as a
strategy to improve his performance in the 20 km. It’s
working well and he also got the Olympic index in this
event.
Nome completo/Full name: Caio Oliveira de Sena Bonfim
Data de nascimento/Birth date: 19/03/1991
Local de nascimento/Placedate: Sobradinho (DF)
Clube/Club: CASO (DF)
Treinador/Coach: João Sena Bonfim
Marcas de qualificação/Qualifying marks
20 km: 1:20:20 – Roma/ITA (07/05/2016)
50 km: 4:01:42 – Santee/USA (22/11/2015)
Recordes pessoais/Personal bests
20 km: 1:20:20 – Roma/ITA (07/05/2016)
50 km: 4:01:42 – Santee/USA (22/11/2015)

Wagner Carmo/CBAt

Erica Sena (20 km marcha/Race walking)

A pernambucana Erica Rocha de Sena participa dos 20 km
marcha como uma das atrações dos Jogos Olímpicos do Rio.
Os seus resultados recentes garantiram reconhecimento internacional, o respeito das adversárias e surge como candidata
natural para brigar pelas primeiras colocações da prova.
Medalha de prata no PAN de Toronto e sexta colocada no
Mundial de Pequim, ambos em 2015, ela terminou este ano
em quarto lugar no Campeonato Mundial de Marcha por Equipe, em maio, em Roma, ficando muito perto do pódio.
No centro histórico da capital italiana, ela obteve a melhor
marca da carreira, com 1:27:18, novo recorde sul-americano.
Este resultado, no início de julho, ocupava a quarta posição no
Ranking Mundial da IAAF.
Erica vive há 5 anos no Equador. Ela mora e treina na cidade de Cuenca, numa altitude acima dos 2.500 metros. Ela
é casada com o equatoriano Andrés Chocho, ouro no PAN de
Toronto e recordista sul-americano dos 50 km.
Pernambucana de Camaragibe, nascida no dia 3 de maio
de 1985, Erica tem demonstrado muita consistência no esporte. Um exemplo disso é que competiu em Roma como líder do
IAAF Race Walking Challenge de 2016.
Ela havia sido bronze no GP de Chihuahua, no México
(1:34:04), prata no GP de Dudince, na Eslováquia (1:28:22, recorde sul-americano), e ouro no Sul-Americano de Guayaquil,
no Equador (1:34:09).
Nas competições nacionais, a atleta é hexacampeã do Troféu Brasil Caixa de Atletismo. O último título foi conquistado
no início de julho, em São Bernardo do Campo (SP).

Erica Sena Rocha is from Pernambuco, who will participate
in the 20 km march as one of the attractions of the Olympic
Games in Rio. Her recent results ensured international recognition, respect of her opponents and emerges as a natural candidate to fight for the first positions on the race.
Silver medal at the Pan American Games, in Toronto,
and sixth in the Beijing World Cup, both in 2015, she finished this year fourth in the IAAF World Race Walking
Team Championships Rome in may, getting very close to
the podium.
In the historic center of the Italian capital, she got the
best mark of her career with 1:27:18, a new South American record. With this result, in early July, she occupied the
fourth position in the World Ranking IAAF.
Erica has been living for five years in Ecuador. She lives
and trains in the city of Cuenca, at an altitude above 2,500
meters. She is married to Ecuadorian Andres Chocho, gold
medal in the Pan American Games in Toronto, and South
American record of 50 km.
From the city Camaragibe, in Pernambuco, she was born
on May 3, 1985, Erica has been showing a lot of consistency in
the sport. An example of this, is that she ,competed in Rome as
leader of the IAAF Race Walking Challenge 2016.
She was bronze medal in the GP of Chihuahua, Mexico
(1:34:04), silver medal in GP Dudince, Slovakia (1:28:22,
South American record), and gold medal in the South American of Guayaquil, Ecuador (1:34:09).
In national competitions, the athlete is six-time champion of the Brazil Caixa Athletics Trophy. The last title was
won in early July, in São Bernardo do Campo (SP).
Nome completo/Full name: Erica Rocha de Sena
Data de nascimento/Birth date: 03/05/1985
Local de nascimento/Birth place: Camaragibe-PE
Clube/Club: Orcampi Unimed (SP)
Treinador/Coach: Andrés Chocho
Marca de qualificação/Qualifying mark
1:27:18 – Roma/ITA (07/05/2016)
Personal best/Personal best
1:27:18 – Roma/ITA (07/05/2016)
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ATRAÇÕES/ATTRACTIONS

Getty Images

Thiago Braz (Salto com vara/Pole vault)

Depois de construir uma carreira sólida nas categorias de
base, Thiago Braz da Silva, de 22 anos, está pronto para coroar
a consistência demonstrada também como adulto nos Jogos
Olímpicos Rio 2016. Afinal, nas últimas três temporadas esteve entre os 10 melhores do mundo do salto com vara.
Nascido a 16 de dezembro de 1993, em Marília (SP), Thiago
terminou 2013, o primeiro ano como adulto, em quinto lugar
no Ranking da IAAF, com 5,83 m. Em 2014, ficou em nono,
com 5,71 m, e, em 2015, em quarto, com 5,92 m.
Thiago tem oito anos de carreira. Começou aos 14, no
Clube dos Bancários de Marília. Atualmente, casado com Ana
Paula Caetano de Oliveira, mora em Fórmia, na Itália, onde
treina com o ucraniano Vitaly Petrov, que no passado foi responsável pelas carreiras de Sergey Bubka e Yelena Isinbayeva.
No início de julho, as melhores marcas do atleta da prova
salto do clube Orcampi Unimed, eram 5,92 m, obtida em junho de 2015, em Baku (AZE), ao ar livre, e 5,93 m, alcançada
em fevereiro deste ano, em Berlim (GER), em pista coberta. Os
dois resultados são recordes sul-americanos.
Thiago Braz sempre foi um atleta precoce. Em 2010, sagrou-se vice-campeão dos Jogos Olímpicos da Juventude. Saltou 5,05 m. Em 2012, Thiago ganhou o ouro no Mundial de
Juvenis de Barcelona, na Espanha, com 5,55 m.
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After building a solid career in a early age, Thiago
Braz da Silva, 22 years old, is ready to show his abilities
as well as an adult in the Olympic Games Rio 2016. After
all, the last three seasons, he was among the top 10 in
the world of the pole vault.
Born on December 16, 1993, in Marília (SP), Thiago
finished in 2013, his first year as an adult, fifth in the
IAAF rankings, with 5.83 m. In 2014, he was ninth with
5.71 m, and in 2015, fourth with 5.92 m.
Thiago has eight-year career. He started with 14 years at Marilia Bankers Club. Currently, married to Ana
Paula Caetano de Oliveira, he is based in Formia in Italy,
where he trains with the Ukrainian Vitaly Petrov, who in
the past was responsible for the careers of champions
like Sergey Bubka and Yelena Isinbayeva.
In early July, the best athlete marks at pole vault of
Orcampi Unimed team, were 5.92 m obtained in June
2015 in Baku (AZE), in outdoor track , and 5.93 m achieved in February this year in Berlin (GER), in indoor track.
The two results are South American records.
In begginers categories, Thiago Braz has always been
an early athlete. Even younger (sub-18), he won youth
competitions (U-20). In 2010, he became vice-champion
of the Youth Olympic Games in Singapore. He jumped
5,05 m with the equal mark of the Spanish Didac Salas,
who took gold in the tiebreakers. In 2012, Thiago won
gold at Youth World Barcelona, Spain, with 5.55 m.
Nome completo/Full name: Thiago Braz da Silva
Data de nascimento/Birth date: 16/12/1993
Local de nascimento/Birth place: Marília (SP)
Clube/Club: Orcampi Unimed (SP)
Treinador/Coach: Vitaly Petrov
Marca de qualificação/Qualifying mark
5,93 m (i) – Berlim/GER (13/02/2016)
Recorde pessoal /Personal best
5,92 m – Baku/AZE (24/06/2015)

PERFIS/PROFILES
Vitor Hugo (100 m/200 m/4x100 m)
Osvaldo F/CBAt

Since 10 years old have contact with the Athletics, but
only in 2012 that chose the sport as a profession. In
2013 he won the silver medal in the 200 m at the World
Under-18 in Donetsk (was sixth in the 100 m). In 2015 he
joined the 4x100 m from Brazil, silver in the Pan American Games in Toronto. It Brazilian Ranking leader of the
100 m with 10.11.

Desde os 10 anos tem contato com o Atletismo, mas foi
só em 2012 que escolheu de vez o esporte como profissão. Em 2013 conquistou a medalha de prata nos 200 m no
Mundial Sub-18 em Donetsk (foi o sexto nos 100 m). Em
2015 integrou o 4x100 m, prata no PAN de Toronto. É líder
do Ranking Brasileiro dos 100 m com 10.11.

Nome completo/Full Name:
Vitor Hugo Silva Mourão dos Santos
Data de nascimento/Birth date: 01/01/1996
Local de nascimento/Birth place: Rio de Janeiro (RJ)
Clube/Club: BM&FBovespa (SP)
Treinador/Coach: Victor Fernandes
Marcas de qualificação/Qualifying marks
10.11 (1.7) – São Bernardo do Campo/SP (30/06/2016)
20.50 (0.3) – São Bernardo do Campo/SP (03/07/2016)
Recordes pessoais/Personal bests
10.11 (1.7) – São Bernardo do Campo/SP (30/06/2016)
20.50 (0.3) – São Bernardo do Campo/SP (03/07/2016)

Wagner Carmo/CBAt

Aldemir Gomes (200 m)

Começou a treinar motivado por um primo. Aos 10 anos, fez
um teste no Vasco da Gama e não parou mais. Prata no revezamento 4x100 m no PAN de Toronto 2015. Bicampeão do Troféu
Brasil Caixa (2014 e 2015) nos 200 m. Campeão sul-americano
Sub-23 em 2014. Ele também conquistou ouro no Campeonato Sul-Americano Sub-23 de 2014. Melhor resultado nos
200 m em 2016 é 20.32, obtido em Norwalk, em 14 de abril.
Compete pela segunda vez nos Jogos Olímpicos, esteve também em Londres 2012.

Began training motivated by a cousin. At 10, he auditioned
in Vasco da Gama and never stopped. Silver in relay 4x100
m in Pan American Games in Toronto 2015. Two-time brazilian champion (2014 and 2015) in the 200 m. South American
champion U-23 in 2014. He also won gold medal in the South American U-23 Championship in 2014. Best result in the
200 m in 2016 is 20:32, obtained in Norwalk, on April 14, his
personal record. Compete for the second time in the Olympic
Games, was also compete in London 2012.

Nome completo/Full name: Aldemir Gomes da Silva Junior
Data de nascimento/Birth date: 08/06/1992
Local de nascimento/Birth place: Rio de Janeiro (RJ)
Clube/Club: Vasco da Gama (RJ)
Treinador/Coach: Vânia Silva
Marca de qualificação/Qualifying mark
20.32 (0.9) – Norwalk/USA (14/04/2016)
Recorde pessoal/Personal best
20.32 (0.9) – Norwalk/USA (14/04/2016)

17

PERFIS/PROFILES

Washington Alves/CBAt

Jorge Vides (200 m/4x100 m)
It is an athlete of the new generation of brazilian sprinters.
He started in sports from football and even made tests in
Flumimense. Closed the 4x100 m relay placed fourth at the
IAAF World Relays Championships in 2015, which garantee
the Olympic qualification of the team. This year won the
200 m in the Troféu Brasil with 20:40 and secured the qualification for the Olympic Games Rio 2016, the first of his
career. Champion of 200 m at the Ibero-American Championships in São Paulo in 2014.

É mais um atleta da nova geração de velocistas do País. Como
vários iniciados no Atletismo, começou pelo futebol e chegou
a fazer testes no Flumimense. Fechou o 4x100 m quarto colocado no Mundial de Revezamento de 2015, que garantiu a
qualificação olímpica na prova. Este ano venceu os 200 m no
Troféu Brasil Caixa com 20.40 e garantiu a qualificação para os
Jogos Olímpicos do Rio 2016, o primeiro da carreira. Campeão
dos 200 m no Ibero-Americano de São Paulo 2014.

Nome completo/Full Name: Jorge Henrique da Costa Vides
Data de nascimento/Birth date: 24/11/1992
Local de nascimento/Place date: Rio de Janeiro (RJ)
Clube/Club: Brasil Foods/ILF (RJ)
Treinador/Coach: Paulo Servo Costa
Marca de qualificação/Qualifying mark
20.40 (0.3) – São Bernardo do Campo/SP (03/07/2016) /
Personal best/Personal best
20.38 (1.6) – São Paulo/SP (08/03/2014)

Wagner Carmo/CBAt

Bruno Lins (200 m-reserva/4x100 m)

Iniciou no Atletismo em 2002, nos Jogos Escolares, em Maceió.
Depois, ganhou vários torneios e se interessou de vez pelo esporte. Ouro no 4x100 m e bronze nos 200 m no PAN 2011, e
prata no 4x100 m em 2015. Finalista nos 200 m no Mundial de
Daegu 2011 com o sexto lugar. Semifinalista nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Quarto no 4x100 m em Pequim 2008.
Prata no Ibero-Americano 2016 nos 200 m. O melhor resultado
em 2016 é 20.50 (0.7), em Gainesville, em 31 de março.
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He started in Athletics in 2002, in Maceió (Alagoas). Then he
won several tournaments and became interested to the sport.
Gold in the 4x100 m and bronze in the 200 m in the Pan American Games in 2011 and silver in the 4x100 m in 2015. Finalist
in the 200 m at IAAF World Championships in Daegu 2011 with
sixth place. Semifinalist in the Olympic Games in London 2012.
Fourth in 4x100m in Beijing 2008. Silver in the 200 m at the Ibero-American Championships this year. The best result in 2016 is
20:50 (0.7) in Gainesville, on March 31.
Nome completo/Full name: Bruno Lins Tenório de Barros
Data de nascimento/Birth date: 07/01/1987
Local de nascimento/Place date: Maceió (AL)
Clube/Club: CT Piauí (PI)
Treinador/Coach: Eliseu Sena
Marca de qualificação/Qualifying mark
20.41 (1.6) – Toronto/CAN (23/07/2015)
Recorde pessoal/Personal best
20.16 (1.1) – São Paulo/SP (06/08/2011)

Osvaldo F/CBAt

José Carlos Moreira (4x100 m)
One of the most experienced sprinters fo the team. Began in Athletics in 1998, disputing the School Games.
Gold medal in the 4x100 m in Pan American Games
2007 in Rio de Janeiro and the South American Games
in 2014 in Santiago, Chile. Four times brazilian champion in 100 m. Will compete for the third time in the
Olympics Games. He stayed in the team that was fourth
place in Beijing 2008.

Um dos velocistas mais experientes da equipe, começou no
Atletismo em 1998, disputando os Jogos Escolares. Medalha
de ouro no revezanento 4x100 m nos Jogos Pan-Americanos
2007, no Rio de Janeiro e nos Jogos Sul-Americanos de Santiago 2014, no Chile. Tetracampeão do Troféu Brasil Caixa nos
100 m. Competirá pela terceira vez nos Jogos Olímpicos. Integrou a equipe do 4x100 m, quarta colocada em Pequim 2008,
e foi reserva em Londres 2012.

Nome completo/Full name: José Carlos Gomes Moreira
Data de nascimento/Birth date: 28/09/1983
Local de nascimento/Birth place: Codó (MA)
Clube/Club: CT Piauí (PI)
Treinadora/Coach: Márcia Cristiane Araújo
Marca de qualificação/Qualifying mark
10.25 (-0.2) – São Bernardo do Campo/SP (30/06/2016)
Recorde pessoal/Personal best
10.15 (1.9) – São Paulo/SP (01/05/2009)

Washington Alves/CBAt

Ricardo Mário (4x100 m)

Foi descoberto em 2010 pelo treinador Fábio Araújo,
em Biguaçu, Santa Catarina. No ano seguinte conquistou o título das Olimpíadas Escolares. Em 2012 integrou a equipe do 4x100 m no Mundial Sub-20, em Barcelona. Em 2013 foi campeão sul-americano Sub-20
nos 100 m. Este ano foi o terceiro no GP Brasil Caixa
e ocupa a segunda colocação no Ranking Brasileiro.
Vice-campeão do 4x100 m no Ibero-Americano 2016.

Was discovered in 2010 by coach Fabio Araujo in Biguaçu, Santa Catarina. The following year won the title
of School Olympics. In 2012 he joined the team of the
4x100m at the IAAF World U-20 Championships in Barcelona. In 2013 won gold medal at South American U-20
Championships in the 100 m. This year was the third place at Brazil Grand Prix and occupies the second place in
the Brazilian Ranking. Silvier medal in 4x100 m at Ibero
American Championships this year.
Nome completo/Full name: Ricardo Mário de Souza
Data de nascimento/Birth date: 21/09/1994
Local de nascimento/Birth place: São José (SC)
Clube/Club: BM&FBovespa (SP)
Treinador/Coach: Evandro Lazari
Marca de qualificação/Qualifying mark
10.21 (1.7) – São Bernardo do Campo/SP (19/06/2016)
Recorde pessoal/Personal best
10.21 (1.7) – São Bernardo do Campo/SP (19/06/2016)
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PERFIS/PROFILES
Hederson Estefani (400 m,400 m com barreiras/Hurdles,4x400 m)
Washington Alves/CBAt

It started at age 11 in school. Until 2011 also did other sports,
but ended up choosing the Athletics. South American champion in 2015 in the 400 m and 400 m hurdles. Two times brazilian champion in 400 m hurdles (2014 and 2015) and two
times in 400 m (2010 and 2012). In 2016, the best result in the
400 meters is 46.00, on 30 April in Belo Horizonte.

Começou aos 11 anos, na escola. Até 2011 fez também
outros esportes, mas acabou escolhendo o Atletismo.
Campeão sul-americano em 2015 nos 400 m e 400 m
com barreiras. Bicampeão do Troféu Brasil Caixa de
Atletismo nos 400 m com barreiras (2014 e 2015) e bicampeão dos 400 m (2010 e 2012). Em 2016, o melhor
resultado nos 400 m é 46.00, obtido no dia 30 de abril,
em Belo Horizonte.

Nome completo/Full name: Hederson Alves Estefani
Data de nascimento/Birth date: 11/09/1991
Local de nascimento/Birth place: Curitiba (PR)
Clube/Club: Pinheiros (SP)
Treinador/Coach: Sanderlei Parrela
Marcas de qualificação/Qualifying marks
400 m: 45.36 – Pequim/CHN (23/08/2015)
400 m com barreiras: 49.40 – São Bernardo do
Campo/SP (17/05/2015)
Recordes pessoais/Personal bests
400 m: 45.25 – São Paulo/SP (29/06/2012)
400 m com barreiras: 49.40 – São Bernardo do
Campo /SP (17/05/2015)

Wagner Carmo/CBAt

Pedro Burmann (4x400 m)

Começou em torneios escolares e depois foi para a Sogipa,
clube que defende até hoje. Campeão do Troféu Brasil Caixa
2016. Vice-campeão ibero-americano em 2014 em São Paulo.
Integrou a equipe finalista no 4x400 m no Mundial de Revezamentos das Bahamas 2015, que garantiu a classificação
olímpica para os Jogos do Rio 2016, e foi finalista no 4x400
m no Mundial de Moscou 2013. Lidera o Ranking brasileiro
dos 400 m em 2016 com 45.64.
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It started in school tournaments. Brazilian champion in 400
m this year. Silver medal at Ibero American Championships
in 2014 in São Paulo. Was in team that was finalist in the
4x400 m at the World Relays Championships in 2015, which
secured the Olympic classification for the Rio 2016, and was
finalist in the 4x400 m at the IAAF World Championships in
Moscow 2013. Leads the Brazilian Ranking in 400 m in 2016
with 45.64.
Nome completo/Full name: Pedro Luiz Burmann de Oliveira
Data de nascimento/Birth date: 17/02/1992
Local de nascimento/Birth place: Porto Alegre do Norte (MT)
Clube/Club: Sogipa (RS)
Treinador/Coach: Leonardo Ribas
Marca de qualificação/Qualifying mark
45.64 – Rio de Janeiro/RJ (15/05/2016)
Recorde pessoal/Personal best
45.52 – São Paulo/SP (22/09/2012)

Wagner Carmo/CBAt

Hugo Balduino (4x400 m)
There are many athletes who enter the sporting life by encouraging teachers. At 12 a teacher referred him to the Athletics.
Started in Uberlândia and passed the long jump when he lived
in São José do Rio Preto. When moved to Campinas decided by
400 m. Part of the team that was finalist in the 4x400m at the
IAAF World Relays Championships in 2015 and finalist at the
IAAF World Championships in Moscow 2013. Is the second in
400 m in the Brazilian’s Ranking with 45.69.

Muitos são os atletas que ingressam na vida esportiva por
incentivo dos professores. Com Hugo foi assim. Aos 12 anos,
uma professora o encaminhou para o Atletismo. Começou em
Uberlândia e passou pelo salto em distância quando morou
em São José do Rio Preto. Em Campinas decidiu pelos 400 m.
Integrou a equipe que foi finalista no 4x400 m no Mundial de
Revezamentos de Nassau 2015 e finalista no Mundial de Moscou 2013 É o segundo do Ranking Brasileiro do ano com 45.69.

Nome completo/Full name: Hugo Balduino de Sousa
Data de nascimento/Birth date: 05/03/1987
Local de nascimento/Birth place: Uberlândia (MG)
Clube/Club: BM&FBovespa (SP)
Treinador/Coach: Evandro Lazari
Marca de qualificação/Qualifying mark
45.69 – Rio de Janeiro/RJ (15/05/2016)
Recorde pessoal/Personal best
45.09 – Santiago/CHI (14/03/2014)

Wagner Carmo/CBAt

Peterson dos Santos (4x400 m)

Os primeiros resultados como profissional apareceram em
2009, quando tinha 18 anos. Depois de alguns problemas
com contusão, voltou à melhor forma e apoiado pelo treinador Sanderlei Parrela, conseguiu os melhores resultados
da carreira. Tem a quinta melhor marca nos 400 m em 2016,
com 46.09, feita na conquista da medalha de bronze no
Troféu Brasil Caixa 2016, em São Bernardo do Campo, que
garantiu a participação em seus primeiros Jogos Olímpicos.
Conquistou o bronze também no GP Brasil Caixa 2014.

The first results as a professional came in 2009, when he was
18. After some problems with injury returned the best way
and supported by the coach Sanderlei Parrela, he achieved
the best career results. Has the fifth best mark in the 400 m
in 2016, with 46.09, when he won the bronze medal at Brazilian Championships this year, that ensured the participation
in his first Olympic Games. He won the bronze also in Brazilian Grand Prix in 2014.

Nome completo/Full name: Peterson dos Santos
Data de nascimento/Birth date: 31/03/1991
Local de nascimento/Birth place: Caieiras (SP)
Clube/Club: Pinheiros (SP)
Treinador/Coach: Sanderlei Parrela
Marca de qualificação/Qualifying mark
46.09 – São Bernardo do Campo/SP (01/07/2016)
Recorde pessoal/Personal best
46.09 – São Bernardo do Campo/SP (01/07/2016)
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Washington Alves/CBAt

Lucas Carvalho (4x400 m)
The eight years dedicated to elite Athletics gave results.
At 23 will be part of the 4x400 m team that will go to the
Rio Olympic Games, the first of his career. In 2012 he was
on the team that went to the IAAF World Championship
U-20 in Barcelona. It has the third best mark in the 400 m
in the year, 45.98. He was fourth placed in 400 m at the
Michael Johnson Invitational.

Os oito anos dedicados ao Atletismo de elite renderam frutos. Aos 23 anos fará parte do 4x400 m que irá aos Jogos
Olímpicos do Rio 2016, o primeiro da carreira. Em 2012
esteve na equipe que foi ao Campeonato Mundial Sub-20
em Barcelona. Tem a terceira melhor marca nos 400 m no
ano, com 45.98. Participou dos campings internacionais
de revezamentos tendo em vista a Olimpíada. Foi quarto
colocado nos 400 m no Michael Johnson Invitational.

Nome completo/Full name: Lucas da Silva Carvalho
Data de nascimento/Birth date: 16/07/1993
Local de nascimento/Birth place: Santo André (SP)
Clube/Club: Orcampi Unimed (SP)
Treinador/Coach: Fabrizio Wilkens
Marca de qualificação/Qualifying mark
45.98 – São Bernardo do Campo/SP (04/06/2016)
Recorde/Personal best
45.98 – São Bernardo do Campo/SP (04/06/2016)

Wagner Carmo/CBAt

Alexander Russo (4x400 m)

O início no Atletismo foi em Boituva (SP), cidade onde
nasceu, quando começou a praticar provas de velocidade. A sua primeira conquista foi a medalha de bronze nos
100 m no Brasilero Sub-18 de 2011. Aos 21 anos fará sua
estreia em grandes competições e integrará a equipe do
4x400 m nos Jogos Olímpicos. Prata no Troféu Brasil Caixa
2016 no 4x400 m.
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The beginning in Athletics was in Boituva (SP), where
he was born, when he began to do speed tests. His first
achievement was the bronze medal in the 100 m in Brazilian U18 Championshps in 2011. At age 21 will debut in
major competitions and will join the 4x400 m team in the
Olympic Games. Silver medalist in 4x400 m at Brazlian
Championships this year.

Nome completo/Full name: Alexander Russo
Data de nascimento/Birth date: 26/07/1994
Local de nascimento/Birth place: Boituva (SP)
Clube/Club: BM&FBovespa (SP)
Treinador/Coach: Evandro Lazari
Marca de qualificação/Qualifying mark
46.30 – São Bernardo do Campo/SP (01/07/2016)
Recorde pessoal/Personal best
46.15 – São Paulo/SP (10/10/2014)

Washington Alves/CBAt

Lutimar Paes (800 m)
Another athlete who started in athletics at school. Silver
medallist at South American Games in 2010 and bronze
in 2014. Ibero American champion in 2016. Won gold
medal at Brazilian Grand Prix, also this year. In Rio Games will make his Olympic debut. Brazilian champion in
the 800 m in 2016.

Mais um atleta que começou no Atletismo na escola em Cruz
Alta, no Rio Grande do Sul. Prata nos Jogos Sul-Americanos
2010 e bronze nos Jogos Sul-Americanos 2014. Campeão
ibero-americano 2016 e do GP Brasil Caixa, também este ano.
Nos Jogos do Rio, fará sua estreia olímpica. Campeão do Troféu Brasil Caixa 2016.

Nome completo/Full name: Lutimar Abreu Paes
Data de nascimento/Birth date: 14/12/1988
Local de nascimento/Birth place: Cruz Alta (RS)
Clube/Club: BM&FBovespa (SP)
Treinador/Coach: Ricardo D’Angelo
Marca de qualificação/Qualifying mark
1:45.42 – Rio de Janeiro/RJ (15/05/2016)
Recorde pessoal/Personal best
1:45.32 – Belém/PA (15/05/2011)

Carol Coelho/CBAt

Kleberson Davide (800 m)

Antes de começar no Atletismo trabalhou dos 13 aos 15
anos na colheita de laranja na região de Campinas. Foi,
também, zagueiro de futebol. Medalha de prata nos
800 m nos Jogos Pan-Americanos do Rio 2007 e Guadalajara 2011. Pentacampeão do Troféu Brasil Caixa.
Integrou delegação que foi os Jogos Olímpicos de Pequim 2008 e Londres 2012. Semifinalista no Mundial de
Osaka 2007 e Daegu 2013. Este ano foi medalha de prata no Ibero-Americano do Rio e no GP Brasil Caixa 2016
e bronze no Troféu Brasil. Na temporada tem como melhor resultado 1:45.79, do dia 15 de maio.

Before starting the Athletics worked from 13 to 15 years
in the orange harvest in the Campinas region. It was
also football quarterback. Silver medallist in the 800
m at the Pan American Games in 2007 and 2011. Five
times brazilian champion. Went to the Oympic Games
in Beijing 2008 and London 2012. Semifinalist at the
IAAF World Championships in Osaka 2007 and Daegu
2013. This year won silver medal at the Ibero American
Championships, at Brazilian Grand Prix and bronze at
Brazilian Champioships. In the season the best result is
1:45.79, on 15th May.

Nome completo/Full name: Kleberson Davide Krasucki
Data de nascimento/Birth date: 20/07/1985
Local de nascimento/Birth place: Conchal (SP)
Clube/Club: Pinheiros (SP)
Treinador/Coach: Clodoaldo Lopes do Carmo
Marca de qualificação/Qualifying mark
1:45.79 – Rio de Janeiro/RJ (15/05/2016)
Recorde pessoal/Personal best
1:44.21 – São Paulo/SP (07/08/2011)
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Osvaldo F/CBAt

Thiago André (1.500 m)

Aos 14 anos passou a se interessar pelas corrida de rua ao
participar das Olimpíadas da Baixada Flumimense. As boas
marcas aparecem tanto no meio-fundo quanto nas provas
mais longas. Quarto colocado nos 800 m e 1.500 m Mundial
Sub-20 em Eugene 2014. Campeão no Troféu Brasil Caixa
2015 nas duas provas, resultados que lhe valeram a eleição
como o melhor atleta masculino da competição. Na temporada, tem 3:44.04, feito no dia 8 de maio.

At 14 he became interested in road races. Good marks
appear both in the middle distance and in the longer
races. Placed fourth in the 800 m and 1.500 m at IAAF
World U-20 Championships in 2014. Brazilian champion
in 2015 in 800 m and 1.500 m, results that earned him
election as the best male athlete of the competition. In
this season has 3:44.04 like best performance, on 8 May.

Nome completo/Full name: Thiago do Rosário André
Data de nascimento/Birth date: 04/08/1995
Local de nascimento/Birth place: Belford Roxo (RJ)
Clube/Club: BM&FBovespa (SP)
Treinador/Coach: Adauto Domingues
Marca de qualificação/Qualifying mark
3:35.90 – Hengelo/NED (24/05/2015)
Recorde pessoal/Personal best
3:35.90 – Hengelo/NED (24/05/2015)

Wagner Carmo/CBAt

João Vitor de Oliveira (110 m com barreiras/hurdles)

Iniciou a carreira em 2004, em Marília, cidade que revelou
inúmeros atletas para o esporte-base, como Thiago Braz
e Augusto Dutra. Os primeiros resultados como profissional apareceram em 2007, quando tinha 15 anos. Campeão
sul-americano e semifinalista no Mundial de Pequim
2015. Em 2016 fez a prova em 13.81 no dia 8 de maio
em Kawasaki, no Japão.
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He began his career in 2004 in Marilia, a city that revealed numerous athletes for Athletics, as pole vaulters
Thiago Braz and Augusto Dutra. The first results as a
professional came in 2007, when he was 15 years old.
South American champion and semifinalist at the IAAF
World Championships in 2015. In 2016 did 13.81 on
May 8 in Kawasaki.

Nome completo/Full name: João Vitor de Oliveira
Data de nascimento/Birth date: 15/05/1992
Local de nascimento/Birth place: Marília (SP)
Clube/Club: EC Pinheiros (SP)
Treinador/Coach: José Luiz Barbosa
Marca de qualificação/Qualifying mark
13.45 (0.0) – Pequim/CHN (27/08/2015)
Recorde pessoal/Personal best
13.45 (0.0) – Pequim/CHN (27/08/2015)

Wagner Carmo/CBAt

Eder de Souza (110 m com barreiras/hurdles)
Also in Araraquara, city of São Paulo, where he was born,
took the first steps in athletics at age 15. Three years later
he moved to Sao Paulo and conquered the qualifing mark to
compete in the IAAF World U-20 Championships. Two-time
brazilian champion and silver medal at South American Games in 2006. Will participate for the first time at Olympics
Games. In 2016 his best performance is 13.62 on 3 July.

Ainda em Araraquara, cidade do interior de São Paulo, onde
nasceu, deu os primeiros passos no Atletismo aos 15 anos.
Três anos depois, mudou-se para São Paulo para treinar do
Projeto Futuro, no Ibirapuera, e conquistou o índice para disputar o Mundial Sub-20. Bicampeão do Troféu Brasil Caixa
e prata nos Jogos Sul-Americanos 2006. Competirá pela primeira vez nos Jogos Olímpicos. Em 2016 fez 13.62 no dia 3 de
julho, em São Bernardo do Campo.

Nome completo/Full name: Eder Antonio de Souza
Data de nascimento/Birth date: 15/10/1986
Local de nascimento/Birth place: Araraquara (SP)
Clube/Club: Orcampi Unimed (SP)
Treinador/Coach: Márcio Simão de Souza
Marca de qualificação/Qualifying mark
13.46 (1.4) – São Bernardo do Campo/SP (16/05/2015)
Recorde pessoal/Personal best
13.46 (1.4) – São Bernardo do Campo/SP (16/05/2015)

Washington Alves/COB

Mahau Suguimati (400 m com barreiras/hurdles)

Nascido em São Miguel do Araguaia, em Goiás, reside há muitos anos no Japão. Começou no Atletismo no salto em altura
por sugestão do irmão mais velho, mas depois de um lesão
mudou para os 400 m com barreiras. Hexacampeão do Troféu Brasil Caixa. Ouro nos 4x400 m nos Jogos Sul-Americanos
2014. É o quinto melhor sul-americano na história da prova
com 48.67. Semifinalista nos Jogos de Pequim 2008, e nos
Mundiais de Daegu 2011 e Moscou 2013. Este ano sua melhor marca é 48.96, feita em 21 de maio, em Kumagaya.

Born in Sao Miguel do Araguaia, Goiás, lived for many years in
Japan. He started in athletics in high jump at the suggestion of
his older brother, but after an injury moved to the 400 m hurdles. Six-time brazlian champion. Gold medal in the 4x400 m at
South American Games in 2014. Has the fifth south american
best mark in the history with 48.67. Semifinalist at the Olympic Games in Beijing 2008, and IAAF World Championships
in Daegu 2011 and Moscow 2013. This year his best time is
48.96, on May 21 in Kumagaya (Japan).
Nome completo/Full name: Mahau Camargo Suguimati
Data de nascimento/Birth date: 13/11/1984
Local de nascimento/Birth place: S. Miguel do Araguaia (GO)
Clube/Club: GR Barueri (SP)
Treinador/Coach: Cleberson Yamada
Marca de qualificação/Qualifying mark
48.96 – Kumagaya/JPN (21/05/2015)
Recorde pessoal/Personal best
48.67 – Niigata/JPN (03/10/2009)
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Washington Alves/CBAt

Marcio Teles (400 m com barreiras/hurdles)

Foi apresentado ao Atletismo pelo irmão Lucas, na Olimpíada
da Baixada Fluminense, quando ganhou os 100 m e foi segundo nos 200 m. Os resultados como profissional começaram a
aparecer em meados de 2012. Obteve feito importante a 11
de junho deste ano, quando fez 49.09. Além de alcançar o índice de qualificação para os Jogos Olímpicos, o primeiro da carreira, tornou-se o dono da sexta melhor marca sul-americana
da prova. Campeão do Troféu Brasil Caixa 2016.

He was introduced to athletics by his brother Lucas. His first
competition was in Rio de Janeiro, when he won the 100 m and
was second in the 200 m. The results as a professional began
to appear in mid-2012. He obtained an important achievement
on 11 June this year, when he did 49.09, his personal best, and
qualifying standard for the Olympic Games, first of his carreer.
The mark is the sixth best in South America. Brazilian champion in 2016.

Nome completo/Full name: Marcio Soares Teles
Data de nascimento/Birth date: 27/01/1994
Local de nascimento/Birth place: Rio de Janeiro (RJ)
Clube/Club: Orcampi Unimed (SP)
Treinador/Coach: Evandro Lazari
Marca de qualificação/Qualifying mark
49.09 – Genebra/SUI (11/06/2016)
Recorde pessoal/Personal best
49.09 – Genebra/SUI (11/06/2016)

Carol Coelho/CBAt

Altobeli da Silva (3.000 m com obstáculos/Steeplechase)

A carreira como profissional começou em 2008, quando tinha 18 anos. Campeão do GP Brasil Caixa 2016 nos 3.000
m com obstáculos. Ouro no Campeonato Ibero-Americano
Caixa 2016 nos 5.000 m e 3.000 m com obstáculos, provas que venceu no Troféu Brasil Caixa 2015. Este ano tem
8:28.56 como melhor resultado, que garantiu sua primeira
participação em Jogos Olímpicos.
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A career as a professional began in 2008, when he was 18.
Champon at Brazilian Grand Prix in 2016 in the 3.000 m steeplechase. Gold medal at Iberoamerican Championships in
2016 in the 5.000 m and 3.000 m steeplechase. Won too
the Brazilian Championships in 2015. This year 8:28.56 is
his best result, which secured its first participation in the
Olympic Games.

Nome completo/Full name: Altobeli Santos da Silva
Data de nascimento/Birth date: 03/12/1990
Local de nascimento/Birth place: Catanduva (SP)
Clube/Club: ASA-São Bernardo Caixa (SP)
Treinador/Coach: Claudinei Vaz de Lima
Marca de qualificação/Qualifying mark
8:28.56 – São Bernardo do Campo/SP (07/05/2016)
Recorde pessoal/Personal best
8:28.56 – São Bernardo do Campo/SP (07/05/2016)

Carol Coelho/CBAt

Talles Silva (Salto em altura/High jump)
Trained handball when interested in the high jump. In 2006,
only a month of training won the discipline in a state U-20
championship in Belo Horizonte and changed sport. South
American champion in 2012 and silver medal in 2015. Gold
medalist in Brazilian Champion in 2015. In this season made
2,29 m on March 27, when he qualified for the Olympic Games for the first time.

Treinava handebol quando se interessou pelo salto em altura. Em 2006, com apenas um mês de treinos venceu a prova
no Campeonato Estadual Sub-20, em Belo Horizonte, e trocou de esporte de vez. Campeão sul-americano em 2012 e
medalha de prata em 2015. Ouro no Troféu Brasil Caixa 2015.
Na temporada fez 2,29 m no dia 27 de março, quando conquistou a vaga para ir aos Jogos Olímpicos pela primeira vez.

Nome completo/Full name: Talles Frederico Sousa Silva
Data de nascimento/Birth date: 20/08/1991
Local de nascimento/Birth place: São Gonçalo do Rio
Abaixo (MG)
Clube/Club: Pinheiros (SP)
Treinador/Coach: Kyoshi Takahashi
Marca de qualificação/Qualifying mark
2,29 m – Campinas/SP (27/03/2016)
Recorde pessoal/Personal best
2,29 m – Campinas/SP (27/03/2016)

Osvaldo F/CBAt

Higor Alves (Salto em distância/Long jump)

É normal o atleta experimentar várias provas antes de optar por uma. Mas Higor, aos 12 anos, escolheu desde o início
praticar o salto em distância, tendo inclusive insistido muito
com seu treinador. Ao saltar 8,19 m este ano, conquistou o
título do Troféu Brasil Caixa e fez o índice para os Jogos Olímpicos. Em 2015, disputou o Mundial de Pequim. Ele também
é recordista recordista sul-americano Sub-20 da prova, com
8,02 m, tendo dominado as categorias de base

It is normal athlete experience several sports before opting
for one. But Higor chosen from the beginning to practice the
long jump, and even insisted with his coach. When jumping
8.19 m this year and win gold medal at Brazilian Championships, made the qualifing mark for the Olympic Games.
In 2015 he competed at IAAF IAAF World Championships. He
is also South American U-20 record holder with 8.02 m.

Nome completo/Full name: Higor Silva Alves
Data de nascimento/Birth date: 23/02/1994
Local de nascimento/Birth place: Carapicuíba (SP)
Clube/Club: Grêmio Barueri (SP)
Treinador/Coach: Rogério Pereira do Carmo
Marca de qualificação/Qualifying mark
8,19 m (1.0) – São Bernardo do Campo/SP (01/07/2016)
Recorde pessoal/Personal best
8,19 m (1.0) – São Bernardo do Campo/SP (01/07/2016)
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Wagner Carmo/CBAt

Augusto de Oliveira (Salto com vara/Pole vault)
Early in his career, he did the high jump. He became a pole
vaulter when he moved to São Paulo. Finalist in the IAAF
World Championships in Moscow 2013 (11th) and Beijing
2015 (9th place). Was seventh at the IAAF World Indoor
Championships in Sopot in 2014. Fourth placed in the Continental Cup in 2014. In 2016 jumped 5,70 m, on 19 May.

No começo da carreira, fazia salto em altura. Passou a fazer
o salto com vara quando se mudou para São Paulo. Finalista
nos Campeonatos Mundiais de Moscou 2013 (11º lugar) e
de Pequim 2015 (9º lugar). Sétimo no Mundial Indoor de
Sopot 2014. Quarto colocado na Copa Continental 2014. Em
2016 saltou 5,70 m, no dia 19 de maio.

Nome completo/Full name: Augusto Dutra de Oliveira
Data de nascimento/Birth date: 16/07/1990
Local de nascimento/Birth place: Marília (SP)
Clube/Club: BM&FBovespa (SP)
Treinador/Coach: Elson Miranda
Marca de qualificação/Qualifying mark
5,81 m – Londres/GBR (25/07/2015)
Recorde pessoal/Personal best
5,82 m – Hof/GER (22/06/2013)

Washington Alves/CBAt

Darlan Romani (Arremesso do peso/Shot put)

Descendente de italianos, iniciou no Atletismo incentivado pelo irmão. Quase abandonou a carreira depois
de uma séria lesão nos joelhos. A persistência rendeu
frutos e hoje é um dos atletas com maior potencial de
brilhar nas competições nacionais e internacionais na
prova. Ganhou a medalha de ouro no Campeonato Ibero-Americano 2016. Cinco vezes campeão do Troféu Brasil Caixa. Recordista brasileiro com 20,90 m. Este ano,
seu melhor resultado é 20,64 m, feito em Dakar, no dia
25 de maio, quando garantiu a qualificação para disputar os seus primeiros Jogos Olímpicos.
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Of Italian descent, began in Athletics encouraged by his
brother. Almost abandoned the carreer after a serious
injury in the knees. The persistence paid off and today
is one of the athletes with the greatest potential to shine in national and international competitions. He won
the gold medal in the Ibero American Championships in
2016. Five times brazilian champion. Brazilian record
holder with 20,90 m. This year his best result is 20,64
m, in Dakar on 25 May, when secured qualification to
compete in their first Olympic Games.

Nome completo/Full name: Darlan Romani
Data de nascimento/Birth date: 09/04/1991
Local de nascimento/Birth place: Concórdia (SC)
Clube/Club: BM&FBovespa (SP)
Treinador/Coach: Justo Navarro
Marca de qualificação/Qualifying mark
20,64 m – Dakar/SEN (25/05/2016)
Recorde pessoal/Personal best
20,90 m – São Paulo/SP (04/04/2015)

Wagner Carmo/CBAt

Wagner Domingos (Lançamento do martelo/Hammer throw)

Em 1998, foi convidado por um amigo para fazer Atletismo.
Em 2002 começaram a aparecer os primeiros bons resultados,
ainda na categoria Sub-18. Três anos depois estabeleceu pela
primeira vez o recorde brasileiro do martelo, quando fez 67,52
m. De lá pra cá, quebrou outras 16 vezes o recorde nacional,
a última, no dia 19 de junho deste ano, estabeleceu também
novo recorde sul-americano, ao vencer a prova em Celje, na
Eslovênia, com 78,63 m, que no início de julho era a quarta
melhor do Ranking Mundial da IAAF. Ganhou ouro no Campeonato Ibero-Americano em 2014 e 2016. Doze vezes campeão
do Troféu Brasil Caixa.

In 1998 he was invited by a friend to practice athletics. In
2002 began to appear his first good results, even in the
U-18 category. Three years later established for the first
time the brazilian record in hammer throw when he made
67,52 m. Since then he broke the national record other 16
times, the last on 19 June this year, also established new
South American record, in Celje, Slovenia, with 78.63 m. He
won gold medal in the Ibero-American Championships in
2014 and 2016. Twelve times brazilian champion.
Nome completo/Full name: Wagner José Alberto
Carvalho Domingos
Data de nascimento/Birth date: 26/03/1983
Local de nascimento/Birth place: Recife (PE)
Clube/Club: BM&FBovespa (SP)
Treinador/Coach: Jorge Marcos Rodgerio Carlos
Marca de qualificação/Qualifying mark
78,63 – Celje/SLO (19/06/2016)
Recorde pessoal/Personal best
78,63 – Celje/SLO (19/06/2016)

Wagner Carmo/CBAt

Julio Cesar de Oliveira (Lançamento do dardo/Javelin throw)

Aos 11 anos, deu os primeiros passos no Atletismo. No início da carreira como atleta de elite, conquistou ouro no
Mundial Sub-18 em 2003 e bronze no Mundial Sub-20 em
2004. Sete vezes campeão do Troféu Brasil Caixa de Atletismo. Medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos 2015.
Recordista brasileiro com 83,67 m, de 2015. Este ano seu
melhor resultado é 81,56 m, feito em maio.

At age 11, he took the first steps in athletics. At the beginning of his career as an elite athlete won gold medal at the
IAAF World U-18 Championships in 2003 and bronze at the
IAAF World U-20 Championships in 2004. Seven times brazilian champion. Bronze medal at the Pan American Games
in 2015. Brazilian record holder with 83,67 m. This year his
best result is 81,56 m.

Nome completo/Full name: Julio Cesar Miranda de Oliveira
Data de nascimento/Birth date: 04/02/1986
Local de nascimento/Birth place: Paranavaí (PR)
Clube/Club: BM&FBovespa (SP)
Treinador/Coach: João Paulo Alves da Cunha
Marca de qualificação/Qualifying mark
83,67 m – São Bernardo do Campo/SP (11/07/2015)
Recorde pessoal/Personal best
83,67 m – São Bernardo do Campo/SP (11/07/2015)
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Washington Alves/COB

Luiz Alberto de Araújo (Decatlo/Decathlon)
He began training at age 11 and a few time later he opted for the decathlon. He won the bronze medal at the
Pan American Games in Toronto 2015. Four time brazilian champion. Will compete for the second time at
Olympic Games (was in London 2012). He also participated at IAAF World Championships in Daegu 2011.

Começou a treinar aos 11 anos, fazia várias provas. Optou pelo decatlo. Ganhou a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto 2015. Tetracampeão do
Troféu Brasil Caixa de Atletismo. Competirá pela segunda
vez nos Jogos Olímpicos (esteve em Londres 2012). Participou do Campeonato Mundial de Daegu 2011 e foi o
16º colocado.

Nome completo/Full name: Luiz Alberto Cardoso de Araújo
Data de nascimento/Birth date: 27/06/1987
Local de nascimento/Birth place: Artur Nogueira (SP)
Clube/Club: BM&FBovespa (SP)
Treinador/Coach: Edemar Alves
Marca de qualificação/Qualifying mark
8.179 pontos – Toronto/CAN (23/07/2015)
Recorde pessoal/Personal best
8.276 pontos – São Paulo/SP (30/06/2012)

Carol Coelho/CBAt

José Alessandro Bagio (20 km marcha/Race walking)

Conheceu o Atletismo aos 14 anos, na escola, em Timbó,
Santa Catarina. Os primeiros resultados apareceram em 1998.
Esteve nos Jogos Pan-Americanos 2007. Tricampeão do Troféu
Brasil. Prata no Sul-Americano de Marcha em 2016. Bronze no
Campeonato Ibero-Americano 2016. Competiu duas vezes
nos Jogos Olímpicos, em Atenas 2004 e Pequim 2008. Na capital da Grécia, terminou na 14º colocação, e na China foi
o 13º (melhores colocações de um marchador brasileiro em
Olimpíadas).

30

Experienced Athletics at age 14, in school, in Timbo, Santa
Catarina. First results appeared in 1998. He was at the Pan
American Games in 2007. Three times brazilian champion.
Silver in the South American Race Walking Championships
in 2016. Bronze at the Ibero-American Championships in
2016. He competed twice in the Olympics: Athens 2004 and
Beijing 2008. In Greece, finished in 14th place, and in China
was the 13th (best placement of a Brazilian walker at the
Olympics).

Nome completo/Full name: José Alessandro Bernardo Bagio
Data de nascimento/Birth date: 16/04/1981
Local de nascimento/Birth place: Orleans (SC)
Clube/Club: AABLU (SC)
Treinador/Coach: João César Sendeski
Marca de qualificação/Qualifying mark
1:22:15 – Rio Maior/POR (09/04/2016)
Recorde pessoal/Personal best
1:21:43 – Pequim/CHN (16/08/2008)

Washington Alves/CBAt

Moacir Zimmermann (20 km marcha/Race walking)
First results showed in 2002, when he competed in a local
championship in Itajaí, Santa Catarina. Bronze at Universiade in Belgrade in 2009 with 1:21:35, personal record.
Gold medalist at brazilian champion in 2011 and silver in
2014. This year did 1:22:43 when he won a place at his
first Olympics.

Os primeiros resultados no alto nível apareceram em
2002, quando participou do Campeonato Estadual em
Itajaí, em Santa Catarina. Bronze na Universíade de Belgrado 2009, com 1:21:35, recorde pessoal. Campeão do
Troféu Brasil Caixa de Atletismo em 2011 e prata em
2014. Este ano fez 1:22:43, quando conquistou a vaga
para a sua primeira Olimpíada.

Nome completo/Full name: Moacir Zimmermann
Data de nascimento/Birth date: 30/12/1983
Local de nascimento/Birth place: Foz do Iguaçu (PR)
Clube/Club: AABLU (SC)
Treinador/Coach: João Cesar Sendeski
Marca de qualificação/Qualifying mark
1:22:43 – Dudince/SVK (19/03/2016)
Recorde pessoal/Personal best
1:21:35 – Belgrado/SRB (09/07/2009)

Wagner Carmo/CBAt

Jonathan Riekmann (50 km marcha/Race walking)

Por influência de um amigo, começou no Atletismo aos
13 anos, em Blumenau, cidade onde nasceu. A marcha não foi a primeira opção. Antes, chegou a disputar
provas de fundo. Recordista brasileiro dos 50 km com
3:55:26, tempo estabelecido este ano em Dudince, e que
garantiu sua classificação para os Jogos Olímpicos do Rio.
Campeão da Copa Brasil Caixa de Marcha 2015. Prata no
Sul-Americano de Marcha em 2014. Medalha de bronze
nos 20 km em Dudince, em etapa do Circuito Mundial de
Marcha da IAAF de 2012.

Influenced by a friend he began in Athletics at age 13 in
Blumenau, Santa Catarina, where he was born, but race
walking wasn’t the first option.Brazilian record holder of
50 km with 3:55:26, set time this year in Dudince, and
that secured his classification for the Olympic Games in
Rio. Champion at Brazil Cup. Won silver medal in the South American Race Walking Championships in 2014. Bronze medal in the 20 km at IAAF Race Walking Challenge in
Dudince in 2012.

Nome completo/Full name: Jonathan Riekmann
Data de nascimento/Birth date: 20/08/1987
Local de nascimento/Birth place: Blumenau (SC)
Clube/Club: AABLU (SC)
Treinador/Coach: João Cesar Sendeski
Marca de qualificação/Qualifying mark
3:55:26 – Dudince/SVK (19/03/2016)
Recorde pessoal/Personal best
3:55:26 – Dudince/SVK (19/03/2016)
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Mário José (50 km marcha/Race walking)
Getty Images

Practice sport since childhood. He played football, volleyball,
canoeing, swimming, judo. He abandoned everything for a
while, until his father encouragement him and he agreed to
practice Athletics. He ended up specializing in race walking and
was Brazilian record holder of 50 km for several years. South
American champion in 2015, won the silver medal at the Pan
American Games in Santo Domingo in 2003. Will compete for
the third time in the Olympic Games (was in Athens 2004 and
Beijing 2008).

Pratica esporte desde a infância. Jogou futebol, vôlei, fez canoagem, natação, judô, capoeira. Abandonou tudo por um
tempo, até que por incentivo do pai aceitou fazer Atletismo.
Acabou se especializando na marcha atlética e foi recordista
brasileiro dos 50 km por vários anos. Campeão sul-americano
em 2015, ganhou a medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos de Santo Domingo 2003. Competirá pela terceira vez nos
Jogos Olímpicos (esteve em Atenas 2004 e Pequim 2008).

Nome completo/Full name: Mário José dos Santos Junior
Data de nascimento/Birth date: 10/09/1979
Local de nascimento/Birth place: Cubatão (SP)
Clube/Club: BM&FBovespa (SP)
Treinador/Coach: Adauto Domingues
Marca de qualificação/Qualifying mark
3:55:36 – Dudince/SVK (21/03/2015)
Recorde pessoal/Personal best
3:55:36 – Dudince/SVK (21/03/2015)

Getty Images

Paulo Roberto de Almeida Paula (Maratona/Marathon)

Os seus primeiros resultados apareceram em 1997. Até 2006
participou principalmente de provas de 5 km e 10 km, quando passou a correr meia maratona. Em 2011, fez sua estreia
nos 42,195 km e terminou em 17º lugar na Maratona de
Amsterdã. No ano seguinte ganhou bronze na Maratona de
Pádova. Em 2013 ficou em sétimo lugar no Mundial de Moscou. Em Jogos Olímpicos, teve grande resultado em Londres
2012, quando terminou na oitava colocação. Este ano, ficou
em nono na Maratona de Viena, com 2:13:58, seu melhor
resultado na temporada.
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His first results appeared in 1997. Until 2006 participated
mainly in 5 km and 10 km races, when he started to run half
marathon. In 2011 he made his debut in the marathon and
finished in 17th place at Amsterdam Marathon. The next
year he won bronze in the Padova Marathon. In 2013 he placed seventh at the IAAF World Championships in Moscow. In
Olympic Games he had great results in London in 2012 when
he finished in eighth place. This year was ninth in the Vienna
Marathon with 2:13:58, his best result of the season.
Nome completo/Full name: Paulo Roberto de
Almeida Paula
Data de nascimento/Birth date: 08/07/1979
Local de nascimento/Birth place: Pacaembu (SP)
Clube/Club: LUASA (SP)
Treinador/Coach: Dino de Aguiar Cintra Filho
Marca de qualificação/Qualifying mark
2:11:02 – Fukuoka/JPN (06/12/2015)
Recorde pessoal/Personal best
2:10:23 – Pádova/ITA (22/04/2012)

Wagner Carmo/CBAt

Solonei Rocha (Maratona/Marathon)

A carreira como atleta profissional começou apenas em
2009, quando já tinha 27 anos. Antes, trabalhou como
gari, na cidade em que nasceu, no interior de São Paulo. Dois anos depois, em 2011, já obteve seu primeiro
título internacional importante, ao conquistar a medalha de ouro na maratona dos Jogos Pan-Americanos de
Guadalajara 2011. Foi o sexto colocado no Campeonato
Mundial de Moscou 2013 e 18º no de Pequim 2015, colocação que garantiu sua participação nos Jogos do Rio
2016, em sua primeira Olimpíada. Ganhou ouro no Campeonato Mundial Militar de Maratona 2013.

The career as a professional athlete began only in 2009, when
he was 27 years old. Before he worked as a street sweeper in
the city where he was born, in São Paulo. Two years later, in
2011, has already achieved his first major international title by
winning the marathon at the Pan American Games in Guadalajara in 2011. He was sixth placed at the IAAF World Championships in Moscow in 2013 and 18th placed in Beijing in 2015,
that garanttee his first participation at Olympic Games. He
also won gold medal at the World Military Marathon Championships in 2013.
Nome completo/Full name: Solonei Rocha da Silva
Data de nascimento/Birth date: 18/04/1982
Local de nascimento/Birth place: Penápolis (SP)
Clube/Club: Orcampi Unimed (SP)
Treinador/Coach: Ricardo D’Angelo
Marca de qualificação/Qualifying mark
2:13:15 – Milão/ITA (12/04/2015)
Recorde pessoal/Personal best
2:11:32 – Pádova/ITA (17/04/2011)

Wagner Carmo/CBAt

Rosangela Santos (100 m/200 m/4x100 m)

Ainda juvenil, foi quarta no 4x100 m nos Jogos de Pequim
2008. Finalista também em Londres 2012 (sétimo). No PAN
de 2011 foi campeã dos 100 m e do 4x100 m. Bronze no
4x100 m no Mundial Sub-20 em 2008 e prata nos 100 m
no Mundial Sub-18 em 2007. Recordista sul-americana do
4x100 m com 42.29. Melhores marcas em 2016: 11.24 (0.6)
nos 100 m e 23.78 (-0.3) nos 200 m.

Still young was fourth in the 4x100m at Olympic Games in
Beijing in 2008. Also was finalist in London in 2012 (seventh). At the PAN American Games in 2011 was champion of
the 100 m and 4x100 m. Bronze in the 4x100m at the IAAF
World U20 Championships in 2008 and silver in the 100 m at
the IAAF World U18 Championships in 2007. South American
record holder in the 4x100 m with 42.29. Best performance in
2016: 11.24 (0.6) in the 100 m and 23.78 (-0.3) in the 200 m.
Nome completo/Full name: Rosangela Cristina
Oliveira Santos
Data de nascimento/Birth date: 20/12/1990
Local de nascimento/Birth place: Washington, DC (EUA)
Clube/Club: EC Pinheiros (SP)
Treinador/Coach: Carlos Alberto Cavalheiro
Marcas de qualificação/Qualifying marks
11.04 (1.5) – Eugene/USA (29/05/2015)
22.77 (1.7) – Birmingham/GBR (07/06/2015)
Recordes pessoais/Personal bests
11.04 (1.5) – Eugene/USA (29/05/2015)
22.77 (1.7) – Birmingham/GBR (07/06/2015)
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Franciela Krasucki (100 m/4x100 m)
Wagner Carmo/CBAt

She started in the sport by handball. She was considered good
player, but teachers noted that she was fast and convinced her
to move to the Athletics. Still young was called as reserve to
4x100 m at IAAF World Championship in 2005 in Helsinki. Was
olympic finalist in the 4x100 m in London 2012 (seventh) and
at the IAAF World Championships in Daegu 2011 (same position). Champion in 4x100 m at the Pan American Games 2011.
In the 100 m her best performance in 2016 is 11.31 (1.8), reached in Los Angeles (USA) on 14 April.

Começou no esporte pelo handebol. Era considerada boa jogadora, mas os professores observaram sua velocidade e a
convenceram a mudar para o Atletismo. Ainda atleta juvenil
foi convocada como reserva do 4x100 m para o Campeonato
Mundial de Helsinque 2005. Foi finalista olímpica do 4x100 m
em Londres 2012 (sétimo) e no Campeonato Mundial de Daegu 2011 (mesma posição). Campeã dos Jogos Pan-Americanos
de 2011. Nos 100 m, seu melhor tempo em 2016 é 11.31 (1.8),
alcançado em Los Angeles (USA), em 14 de abril.

Nome completo/Full name: Franciela das Graças
Krasucki Davide
Data de nascimento/Birth date: 26/04/1988
Local de nascimento/Birth place: Valinhos (SP)
Clube/Club: EC Pinheiros (SP)
Treinador/Coach: Adriano Vitorino
Marca de qualificação/Qualifying mark
11.31 (1.8) – Los Angeles /USA (14/04/2016)
Recordes pessoais/Personal bests
11.13 (-0.7) – São Paulo/SP (06/06/2013)

Getty Images

Ana Claudia Lemos (100 m/4x100 m)

Uma das principais velocistas do País, no início de julho de
2016, ela detinha o recorde brasileiro dos 100 m, com 11.01
(1.4) e o recorde sul-americano dos 200 m, com 22.48 (1.0).
Começou a praticar o Atletismo em Criciúma, em Santa Catarina, ao ser descoberta por um professor num jogo de futebol. Entre os seus principais títulos estão o de campeã do
PAN 2011 nos 200 m e 4x100 m. Foi finalista no 4x100 m no
Mundial de Daegu 2011, na Olimpíada de Londres 2012 e no
Mundial de Moscou 2013. Nesta última competição, ajudou
a equipe a bater o recorde sul-americano, com 42.29.
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One of the top sprinters in the country. In early July 2016, she
held the Brazilian record of 100 m with 01.11 (1.4) and the
South American record of 200 m, with 2248 (1.0). She started
practicing athletics in Criciuma in Santa Catarina, when was
discovered by a teacher in a football game. Among its major
titles are the gold medals at Pan American Games in 2011 in
the 200 m and 4x100 m. She also was finalist in the 4x100
m at IAAF World Champinships in Daegu 2011 and Moscow
2013 and Olympic Games in London 2012.
Nome completo/Full name: Ana Claudia Lemos Silva
Data de nascimento/Birth date: 06/11/1988
Local de nascimento/Birth place: Jaguaretama (CE)
Treinador/Coach: Katsuhico Nakaya
Marca de qualificação/Qualifying mark
11:15 (0.9) – Toronto/CAN (22/07/2015)
Recordes pessoais/Personal bests
11:01 (1.4) – Walnut/USA (18/04/2015)
22.48 (1.0) – São Paulo/SP (06/08/2011)

Carol Coelho/CBAt

Vitória Rosa (200 m/4x100 m)
From a family of athletes, she started in the sport for handball at school. For a time she tried to reconcile the two sports,
but it ended up opting for Athletics. In 2010 the first results
as a professional began to appear. In 2015 was silver in the
Pan American U-20 Championships in the 200 m in Edmonton and won silver medal also in Brazilian Championshops.
Her best results in 2016 is 23:48 in 2016, in Azusa (USA), in
April. Silver medal in the 4x100 m at the Ibero-American
Championships, this year.

De uma família de atletas, começou no esporte pelo
handebol, na escola. Por um tempo tentou conciliar os
dois esportes, mas no final acabou optando pelo Atletismo. Em 2010 os primeiros resultados como profissional
começaram a aparecer. Em 2015 foi prata no PAN Sub20 nos 200 m em Edmonton e no Troféu Brasil Caixa. Seu
melhor tempo em 2016 é 23.48 (0.4), feito em Azusa
(USA), em abril. Prata no 4x100 m no Ibero-Americano
do Rio, este ano.

Nome completo/Full name: Vitória Cristina Silva Rosa
Data de nascimento/Birth date: 12/01/1996
Local de nascimento/Birth place: Rio de Janeiro (RJ)
Clube/Club: EMFCA (RJ)
Treinador/Coach: Robson Alhadas
Marca de qualificação/Qualifying mark
23.11 (1.7) – São Bernardo do Campo/SP (17/05/2015)
Recorde pessoal/Personal best
23.11 (1.7) – São Bernardo do Campo/SP (17/05/2015)

Wagner Carmo/CBAt

Kauiza Venâncio (200 m/4x100 m)

Kauiza Venâncio sempre gostou de Atletismo e começou
a treinar bem nova, aos 9 anos, quando acompanhava o
irmão nos treinamentos. Passou pelos saltos e pelas barreiras, tentou os 100 m, mas decidiu investir nos 200 m
em 2014. Aos 29 anos ganhou a medalha de bronze nos
200 m no Campeonato Ibero-Americano 2016, no Rio de
Janeiro. Campeã do Troféu Brasil Caixa de Atletismo 2016
e prata no GP Brasil Caixa deste ano, também nos 200 m.
Com 22.93 é a número 1 do País na temporada. Competirá
pela primeira vez nos Jogos Olímpicos.

Kauiza Venancio always enjoyed athletics and started training very young, at age 9, when he accompanied her brother in training. In the begining compete in jumps and hurdles. She tried the 100 m too, but decided to invest in the
200 m in 2014. At age 29 won the bronze medal in the 200
m at the Ibero-American Championships in 2016 in Rio de
Janeiro, test event to Olympic Games. Gold medal at Brazilian Championships and silver at Brazilian Grand Prix also
this year, in the 200 m. With 22.93 is the number 1 in the
season in Nacional Ranking. Will compete for the first time
at the Olympics.
Nome completo/Full name: Kauiza Moreira Venâncio
Data de nascimento/Birth date: 11/06/1987
Local de nascimento/Birth place: Curitiba (PR)
Clube/Club: Pinheiros (SP)
Treinador/Coach: Adriano Vitorino
Marca de qualificação/Qualifying mark
22.93 (1.1) – São Bernardo do Campo/SP (03/07/2016)
Recorde pessoal/Personal best
22.93 (1.1) – São Bernardo do Campo/SP (03/07/2016)
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Wagner Carmo/CBAt

Bruna Farias (4x100 m)
Representative of the new generation of Brazilian sprinters,
she will participate of her first Olympic Games. Entered in the
team after win the silver medal in the 100 m at the Brazilian
Championships this year. She was also fourth in the 200 m,
with 23:32 (1.1). Part of the team that won silver medal in
4x100 m at South American Championships in 2015. In 2014,
she was Brazilian and South American U-23 champion in 100
m and 200 m.

Representante da nova geração das velocistas brasileiras,
participará de sua primeira Olimpíada. Ela entrou no 4x100
m ao ganhar prata nos 100 m no Troféu Brasil, em São Bernardo. Foi também quarta nos 200 m, com 23.32 (1.1). Integrou o 4x100 m vice-campeão no Sul-Americano em Lima,
no Peru, em 2015. Em 2014, foi campeã brasileira e sul-americana dos 100 m e 200 m sub-23.

Nome completo/Full name: Bruna Jessica Oliveira Farias
Data de nascimento/Birth date: 19/05/1992
Local de nascimento/Birth place: Maceió (AL)
Clube/Club: Pinheiros (SP)
Treinador/Coach: Adriano Vitorino
Marca de qualificação/Qualifying mark
11.45 (0.4) – São Bernardo do Campo/SP (30/06/2016)
Recorde pessoal/Personal best
11.45 (0.4) – São Bernardo do Campo/SP (30/06/2016)

Wagner Carmo/CBAt

Geisa Coutinho (400 m/4x400 m)

Começou a praticar Atletismo em escola, por indicação de
professores de Araruama, região dos lagos do Rio de Janeiro. Inicialmente fez o salto em distância, mas os resultados
apareceram mais tarde, nos 400 m. Foi prata no 4x400 m
e bronze nos 400m nos Jogos Pan-Americanos Guadalajara
2011, bronze no 4x400m no PAN de Santo Domingo 2003.
Venceu sete vezes os 400 m no Troféu Brasil. Competiu nos
Jogos de Atenas 2004 e Londres 2012. Em 2016, seu melhor resultado é 51.43, feito em São Bernardo do Campo,
quando conquistou a medalha de ouro.
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She started practicing athletics at school, in Araruama, in
Rio de Janeiro. Initially she compete in the jumps, but the
results appeared later in the 400 m. She was silver in the
4x400 m and bronze in the 400 m at the Pan American Games in 2011 and bronze in the 4x400 m in 2003. She won
seven times the 400 m at the Brazilian Championships.
Competed in the 2004 Athens Games and London 2012. In
2016, her best result is 51.54.

Nome completo/Full name: Geisa Aparecida Muniz
Coutinho
Data de nascimento/Birth date: 01/06/1980
Local de nascimento/Birth place: Araruama (RJ)
Clube/Club: Orcampi Unimed (SP)
Treinador/Coach: Carlos Cavalheiro
Marca de qualificação/Qualifying mark
51.43 – São Bernardo do Campo/SP (15/05/2015)
Recorde pessoal/Personal best
51.08 – Rio de Janeiro/SP (22/07/2011)

Wagner Carmo/CBAt

Jailma Lima (400 m/4x400 m)
She discovered Athletics at age 11 years in at the Federal University of Paraíba. Sister of Jucilene Lima (javelin thrown). Earlier in her career she competed in the
heptathlon and high jump. Silver in the 4x400 m in the
Pan Americana Games in 2011. Third in the 400 m at
the Military World Games also in 2011. This year won
the gold medal in the Ibero-American Championships in
Rio, with 51.99, her best result in 2016, which ensured
the second participation the Olympic Games.

Descobriu o esporte aos 11 anos, na escolinha de Atletismo da Universidade Federal da Paraíba. Irmã de Jucilene Lima (do lançamento do dardo) chegou a tentar
o vôlei. No início da carreira disputou o heptatlo e salto em altura. Prata no 4x400 m no PAN de Guadalajara
2011. Terceira nos 400 m nos Jogos Mundiais Militares
em 2011. Este ano conquistou a medalha de ouro no
Campeonato Ibero-Americano do Rio, com 51.99, seu
melhor resultado em 2016, que garantiu a segunda participação nos Jogos Olímpicos.

Nome completo/Full name: Jailma Sales de Lima
Data de nascimento/Birth date: 31/12/1986
Local de nascimento/Birth place: Taperoá (PB)
Clube/Club: BM&FBovespa (SP)
Treinador/Coach: José Antonio Rabaça
Marca de qualificação/Qualifying mark
51.99 – Rio de Janeiro/RJ (15/05/2016)
Recorde pessoal/Personal best
51.66 – São Paulo/SP (22/05/2011)

Wagner Carmo/CBAt

Tabata Vitorino (4x400 m)

Com uma consistente carreira nas categorias de base, assegurou a convocação no 4x400 m ao conquistar o bronze nos
400 m no Troféu Brasil Caixa, em São Bernardo do Campo.
Ela obteve o recorde pessoal, com 52.59, melhorando em
44 centésimos de segundo a sua marca anterior, de 2015.
Fez parte do revezamento medley do Brasil no Campeonato
Mundial Sub-18, em Donetsk, na Ucrânia, em 2013.

With a consistent career since she was younger, assured
the convening in 4x400 m after win the bronze medal in
400 m at the Brazilian Championships this year. She got
her personal best with 52.59. She was in the medley relay
that competed at the IAAF World Championship U18 in Donetsk, Ukraine, in 2013.

Nome completo/Full name: Tabata Vitorino de Carvalho
Data de nascimento/Birth date: 23/04/1996
Local de nascimento/Birth place: Maringá (PR)
Clube/Club: AA Maringá (PR)
Treinador/Coach: Marcelo Augusto Ribeiro
Marca de qualificação/Qualifying mark
52.59 – São Bernardo do Campo/SP (01/07/2016)
Recorde pessoal/Personal best
52.59 – São Bernardo do Campo/SP (01/07/2016)
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Washigton Alves/CBAt

Letícia Cherpe (4x400 m)
Bronze in 4x400 m at Ibero-American Championships in 2016,
was the fourth in Brazilian Championships in this year when
guaranteed her participation in 4x400 m team. Finalist in the
200 m at the IAAF World U18 Championships in Donetsk. She
started in gymnastics at age 15 but and moved to the Athletics.

Bronze no Ibero-Americano 2016, foi a quarta no Troféu
Brasil 2016, quando garantiu vaga no 4x400 m. Finalista
dos 200 m no Mundial Sub-18 de Donetsk. Começou na
ginástica artística e aos 15 anos mudou para o Atletismo.

Nome completo/Full name: Leticia Cherpe de Souza
Data de nascimento/Birth date: 06/05/1996
Local de nascimento/Birth place: São Paulo (SP)
Clube/Club: BM&FBovespa (SP)
Treinador/Coach: Victor Fernandes
Marca de qualificação/Qualifying mark
52.64 – São Bernardo do Campo/SP (01/07/2016)
Recorde pessoal/Personal best
52.64 – São Bernardo do Campo/SP (01/07/2016)

Osvaldo F/CBAt

Joelma Sousa (4x400 m)
South American champion in the 400 m in 2013. Won gold
medal in 4x400 m in the South American Games in 2014. Finalist at IAAF World Relays Championsips in 2014 and 2015.

Campeã sul-americana dos 400 m em 2013. Ouro no
4x400 m nos Jogos Sul-Americanos de 2014. Finalista no
Mundial de Revezamentos de 2014. Quinta colocada no
Troféu Brasil de São Bernardo 2016.

Nome completo/Full name: Joelma das Neves Sousa
Data de nascimento/Birth date: 13/07/1984
Local de nascimento/Birth place: Timon (MA)
Clube/Club: Pinheiros (SP)
Treinador/Coach: Clodoaldo Lopes do Carmo
Marca de qualificação/Qualifying mark
52.81 – São Bernardo do Campo/SP (30/06/2016)
Recorde pessoal/Personal best
51.54 – São Paulo/SP (29/06/2012)

Wagner Carmo/CBAt

Cristiane Silva (4x400 m)

Garantiu a vaga por ter ficado em sexto no Ranking Nacional
dos 400 m, com 52.91. É treinada por Luiz Alberto de Oliveira,
responsável pela preparação de atletas como Joaquim Cruz,
Zequinha Barbosa, entre outros.
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She guaranteed her participation in the 4x400 m team after stayed in sixth in the National Ranking of the 400 m with
52.91. She is coached by Luiz Alberto de Oliveira, responsible
for the preparation of athletes as Joaquim Cruz, Zequinha Barbosa, among others.
Nome completo/Full name: Cristiane dos Santos Silva
Data de nascimento/Birth date: 04/04/1988
Local de nascimento/Birth place: Teresina (PI)
Clube/Club: APAAB (SC)
Treinador/Coach: Luiz Alberto de Oliveira
Marca de qualificação/Qualifying mark
52.91 – São Bernardo do Campo/SP (30/05/2016)
Recorde pessoal/Personal best
52.91 – São Bernardo do Campo/SP (30/05/2016)

Sérgio Dutti/COB

Flavia de Lima (800 m)
She was discovered in the School Games in 2010. Twice gold
medal at Brazilian Championships. The main achievement
was the bronze medal at the Pan American Games in Toronto in 2015. In 2016, her best result is 2:05.04.

Foi descoberta nos Jogos Escolares em 2010. Bicampeã do
Troféu Brasil nos 800 m, a principal conquista foi a medalha
de bronze no PAN de Toronto 2015. Em 2016, seu melhor
resultado é 2:04.05, em São Bernardo do Campo.

Nome completo/Full name: Flavia Maria de Lima
Data de nascimento/Birth date: 01/07/1993
Local de nascimento/Birth place: Campo do Tenente (PR)
Clube/Club: ASA-São Bernardo Caixa (SP)
Treinador/Coach: Luiz Alberto de Oliveira
Marca de qualificação/Qualifying mark
2:00.40 – Toronto/CAN (22/07/2015)
Recorde pessoal/Personal best
2:00.40 – Toronto/CAN (22/07/2015)

Wagner Carmo/CBAt

Tatiele de Carvalho (10.000 m)

Jogou futebol até os 10 anos, quando descobriu a corrida. Conquistou a prata nos 5.000 m e bronze nos 10.000
m nos Jogos Sul-Americanos de 2014. Foi vice-campeã
dos 5.000 m no Sul-Americano em 2015 e campeã dos
5.000 m e 10.000 m no Troféu Brasil Caixa de Atletismo
em 2015. Em 2016, seu melhor resultado é 32:09.14,
feito a 11 de junho, em Portland (USA).

She played football until 10 years, when she discovered
the race. Won the silver medal in the 5.000 and bronze
in the 10.000m at the South American Games in 2014.
She was vice-champion of 5.000 m at the South American Championships in 2015 and the 5.000 and 10.000m
gold medal at Brazilian Champiosnhips in 2015. This
year her best result in 10.000 m is 32:14.09, on June 11
in Portland (USA).

Nome completo/Full name: Tatiele Roberta de Carvalho
Data de nascimento/Birth date: 22/11/1989
Local de nascimento/Birth place: Poços de Caldas (MG)
Clube/Club: Orcampi Unimed (SP)
Treinador/Coach: Adauto Domingues
Marca de qualificação/Qualifying mark
32:09.14 – Portland/USA – 11/06/2016
Recorde pessoal/Personal best
32:09.14 – Portland/USA – 11/06/2016
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PERFIS/PROFILES
Carol Coelho/CBAt

Fabiana Moraes (100 m com barreiras/hurdles)
All started in 1998, at the Student Games in Rio de Janeiro when she was invited to be part of an Athletics
project. In 2001 she began to show the first results, before she choose hurdles she also compete in heptathlon.
From 2005 she devoted only the 100 m hurdles, and this
year reached the best result of her career by winning the
Ibero-American Champioships with 12.91, which ensured qualification for her first Olympic Games. She won
four times the Brazilian Championships (2007, 2009,
2012 and 2014).

Tudo começou em 1998, nos Jogos Estudantis do Rio de
Janeiro, quando foi convidada para fazer parte do projeto
Mangueira do Futuro, no Rio. Em 2001 começaram a aparecer os primeiros resultados, passou por várias provas,
inclusive o heptatlo. A partir de 2005 se consolidou nos
100 m com barreiras, prova que alcançou este ano o melhor resultado da carreira ao vencer o Ibero-Americano
Caixa, com 12.91, que garantiu a classificação para seus
primeiros Jogos Olímpicos. Ganhou quatro vezes o Troféu
Brasil (2007, 2009, 2012 e 2014).

Nome completo/Full name: Fabiana dos Santos Moraes
Data de nascimento/Birth date: 05/06/1986
Local de nascimento/Birth place: Rio de Janeiro (RJ)
Clube/Club: Pinheiros (SP)
Treinadora: Tânia Moura
Marca de qualificação/Qualifying mark
12.91 (-0.2) – Rio de Janeiro/RJ (16/05/2016)
Recorde pessoal/Personal best
12.91 (-0.2) – Rio de Janeiro/RJ (16/05/2016)

Wagner Carmo/CBAt

Maila Machado (100 m com barreiras/hurdles)

Foi descoberta nos Jogos Escolares e passou a treinar
três vezes por semana no SESI de Limeira. Dez vezes campeã do Troféu Brasil, Maila competirá pela terceira vez
nos Jogos Olímpicos, esteve também em Atenas 2004 e
Pequim 2008. Este ano o melhor resultado aconteceu no
Campeonato Ibero-Americano, no Rio de Janeiro, no dia
16 de maio, quando fez 12.99 e conquistou a medalha de
prata e vaga para os Jogos Olímpicos do Rio 2016.
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She was discovered in the School Games and started on
to train three times a week. Ten times champion of the
Brazilian Champioships, Maila will compete for the third
time in the Olympic Games, she was also in Athens 2004
and Beijing 2008. Her best result this year came in the
Ibero American Championships in Rio de Janeiro, on 16
May, when did 12.99 and won the silver medal.

Nome completo/Full name: Maila Paula Machado
Data de nascimento/Birth date: 22/01/1986
Local de nascimento/Birth place: Limeira (SP)
Clube/Club: EC Rezende (SP)
Treinador/Coach: Katsuhico Nakaya
Marca de qualificação/Qualifying mark
12.99 (-0.2) – Rio de Janeiro/RJ (16/05/2016)
Recorde pessoal/Personal best
12.86 (0.2) – São Paulo/SP (17/04/2004)

Wagner Carmo/CBAt

Juliana Santos (3.000 m com obstáculos/Steeplechase)
At age 12, she began training Athletics in Cubatao (São
Paulo). In 2015 she won the gold medal in the 5.000 m at
the Pan American Games in Toronto, Canada. In the same
year she debuted in the 3.000 m steeplechase. She started well in 2016 and reached the qualifying index for the
Olympics, scoring 9:39.33, new South American record.
A week later, in Prague, the Czech Republic, won with
9:38.63, improving her continental record.

Aos 12 anos, começou a treinar Atletismo em Cubatão.
Fazia os 800 m e 1.500 m. Em 2015 foi ouro nos 5.000 m
no PAN de Toronto, no Canadá. Mesmo ano em que estreou nos 3.000 m com obstáculos. Começou bem 2016 e
fez o índice para os Jogos Olímpicos, ao marcar 9:39.33,
na Bélgica, recorde sul-americano. Uma semana depois,
em Praga, na República Tcheca, venceu com 9:38.63, melhorando sua marca continental.

Nome completo/Full name: Juliana Paula Gomes dos
Santos
Data de nascimento/Birth date: 12/07/1983
Local de nascimento/Birth place: Cubatão (SP)
Clube/Club: BM&FBovespa (SP)
Treinador/Coach: Adauto Domingues
Marca de qualificação/Qualifying mark
9:39.33 – Oordegem/BEL (28/05/2016)
Recorde pessoal/Personal best
9:39.33 – Oordegem/BEL (28/05/2016)

Osvaldo F/CBAt

Joana Ribeiro (Salto com vara/Pole vault)

Instrutora da Universidade do Futebol em São Paulo,
comemorou o melhor resultado da carreira, obtido no
Troféu Brasil Caixa, em São Bernardo do Campo (SP), a
3 de julho, quando atingiu o índice olímpico de 4,50 m
seu recorde pessoal. Ela vai encarar a Olimpíada como
mais um desafio e, claro, tentar melhorar sua marca.
Vai respeitando seus limites, mas certa de que ele ainda
não foi alcançado.

Instructor at the University of Football in São Paulo, celebrated the best result of her career, after won the silver medal with 4,50 m at the Brazilian Championships
on 3 July, when she reached the Olympic qualifying
mark. She will face the Olympics as another challenge
and, of course, try to improve your performance.

Nome completo/Full name: Joana Ribeiro Costa
Data de nascimento/Birth date: 15/05/1981
Local de nascimento/Birth place: São Paulo (SP)
Clube/Club: Pinheiros (SP)
Treinador/Coach: Henrique Camargo Martins
Marca de qualificação/Qualifying mark
4,50 m – São Bernardo do Campo/SP (03/07/2016)
Recorde pessoal/Personal best
4,50 m – São Bernardo do Campo/SP (03/07/2016)
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Carol Coelho/CBAt

Keila Costa (Salto em distância triplo - Long jump/Triple jump)

Conheceu o Atletismo em Abreu e Lima, na Grande Recife
onde foi criada. Aos 9 anos, o professor Roberto Andrade viu
que tinha facilidade para velocidade e saltos. Em 2002, foi
bronze no Mundial Sub-20 de Kingston. Na categoria principal,
foi bronze no salto em distância no Mundial Indoor de Doha
2010. Foi às Olimpíadas de Atenas 2004, Pequim 2008 e Londres 2012. Em Toronto, no PAN 2015, foi prata no triplo. Oito
anos antes, no Rio, ganhou prata nas duas provas. Recordista
brasileira do triplo, com 14,58 m. Melhores marcas em 2016:
14,01 m no triplo, a 15/05 no Rio, e 6,43 m no salto em distância, à 14/05, também no Rio.

She was presented to the Athletics in Abreu e Lima (Recife),
where she was born. At age 9, Professor Roberto Andrade saw
her facility for speed and jumps. In 2002, was bronze at the
IAAF World U-20 Champioshinps in Kingston. In the main category, was bronze in the long jump at the IAAF World Indoor
Championships in Doha in 2010. In Olympic Games she also
compete in Athens 2004, Beijing 2008 and London 2012. In
Toronto, at Pan American Games she won silver in the triple
jump in 2015 and eight years earlier, in Rio, she won silver in
triple jump and long jump. Brazilian triple jump record holder
with 14,58 m. Best performances in 2016: 14,01 m in the triple
and 6,43 m in the long jump, both in Rio de Janeito.
Nome completo/Full name: Keila da Silva Costa
Data de nascimento/Birth date: 06/02/1983
Local de nascimento/Birth place: Recife (PE)
Clube/Club: BM&FBovespa (SP)
Treinador/Coach: Neilton Moura
Marcas de qualificação/Qualifying marks
6,70 m (1.3) – São Bernardo do Campo/ SP (15/05/2015)
14,17 m (-0.2) – Marselha/FRA (06/06/2015)
Recordes pessoais/Personal bests
6,88 m (-0.1) – Belém/PA (20/05/2007)
14,58 m – São Paulo/SP (07/06/2013)

Washington Alves/CBAt

Eliane Martins (Salto em distância/Long Jump)

Aos oito anos, influenciada pelo irmão Laércio, iniciou no
Atletismo em Joinville, Santa Catarina. Aos 18 mudou-se
para São Paulo para dar sequência à carreira. Este ano venceu o Campeonato Ibero-Americano, o Troféu Brasil e o
GP Brasil. Com seu melhor resultado deste ano (6,72 m) é
líder do Ranking nacional da prova.
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At eight, influenced by her brother Laércio, began in Athletics in Joinville, Santa Catarina. At 18 he moved to Sao
Paulo in order to follow the career. This year won the long
jump at the Ibero-American Championships, at the Brazilian Champioships and at the Brazlian Grand Prix. With
6.72 m, her best result this year, she is the national leader
of the Nacional Ranking.
Nome completo/Full name: Eliane Martins
Nascimento: 26/05/1986 - Joinville (SC)
Clube/Club: Pinheiros (SP)
Treinador/Coach: Nélio Moura
Marca de qualificação/Qualifying mark
6,72 m (0.9) – São Bernardo do Campo/SP (19/06/2016)
Recorde pessoa/Personal best
6,72 m (0.9) – São Bernardo do Campo/SP (19/06/2016)

Wagner Carmo/CBAt

Nubia Soares (Salto triplo/Triple jump)
She secured the Olympic qualification by winning the Brazlian Champioships this year with 14.17 m (0.0). Champion
at the Pan American U-20 Champioships in 2015. She also
is a South American record holder U20 and U-23 with 14,22
m, a result that earned her the leadership of the IAAF World
Ranking U-20 in 2014.She started in the sport playing handball, with age 11, but with 15 already was in athletics. In
2013 she was fourth at the IAAF World U18 Champioships
in Donetsk with 13,60 m.

Assegurou a vaga olímpica ao vencer o Troféu Brasil
com 14,17 m (0.0). Campeã do PAN Juvenil de 2015.
Recordista sul-americana sub-20 e sub-23 com 14,22 m,
marca que lhe garantiu a liderança do Ranking Mundial
da IAAF da categoria até 20 anos em 2014. Começou
no esporte pelo handebol, com 11 anos, mas com 15 já
estava no Atletismo. Em 2013, ficou em quarto lugar no
Mundial de Menores de Donetsk, na Ucrânia (13,60 m).

Nome completo/Full name: Nubia Aparecida Soares
Data de nascimento/Birth date: 23/03/1996
Local de nascimento/Birth place: Lagoa da Prata (MG)
Clube/Club: BM&FBovespa (SP)
Treinador/Coach: Neilton Moura
Marca de qualificação/Qualifying mark
14,17 m (0.0) – São Bernardo do Campo/SP (03/07/2016)
Recorde pessoal/Personal best
14,22 m (1.0) – São Paulo/SP (12/10/2014)

Wagner Carmo/CBAt

Geisa Arcanjo (Arremesso do Peso/Shot put)

A arremessadora começou no esporte pela natação. O Atletismo veio logo depois, em uma escolinha de iniciação esportiva em São Roque, cidade paulista onde nasceu. No início da
carreira chegou a disputar também o lançamento do disco.
Em 2009 passou a se dedicar apenas ao arremesso do peso.
Foi finalista nos Jogos Olimpícos de Londres 2012 (7º lugar) –
melhor colocação brasileira em Olimpíadas em provas de arremesso e lançamento. Tetracampeã do Troféu Brasil (2012,
2013, 2015 e 2016), campeã ibero-americana em Barquisimeto 2012 e prata em 2016. Este ano, seu melhor resultado é
17,92 m, feito no Rio de Janeiro, no dia 15 de maio.

The Athletics was not the first option to Geisa. She started in the sport in swimming. The Athletics came soon at
school in São Roque, São Paulo, city where she was born.
Earlier in her career also compete in the discus throw.
From 2009 she dedicated only to the shot put. She was a
finalist in the London Olympic Games in 2012 (7th). Four
times brazilian champion. Ibero-American champion in
Barquisimeto 2012 and silver in 2016. This year her best
result is 17,92 m, on 15 May.

Nome completo/Full name: Geisa Rafaela Arcanjo
Data de nascimento/Birth date: 19/09/1991
Local de nascimento/Birth place: São Roque (SP)
Clube/Club: Pinheiros (SP)
Treinador/Coach: Justo Navarro
Marca de qualificação/Qualifying mark
17,92 m – Rio de Janeiro/RJ (15/05/2016)
Recorde pessoal/Personal best
19,02 m – Londres/GBR (06/08/2012)
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Sérgio Dutti/COB

Andressa Oliveira (Lançamento do disco/Discus throw)

Começou no Atletismo incentivada pela mãe, Djanete Oliveira, que fazia arremesso do peso e participava
de competições na Paraíba. Campeã sul-americana em
2015 e três vezes campeã do Troféu Brasil (2012, 2013
e 2015), fará sua segunda participação olímpica (esteve
em Londres 2012). É recordista sul-americana do disco
com 64,21 m, marca obtida em 2012. Seu melhor desempenho em 2016 foi em Santiago (CHI), a 8 de abril,
quando marcou 59,64 m.

She began in Athletics encouraged by her mother, Djanete
Oliveira, who competed in shot put in the past. South American champion in 2015 and three times brazilian champion
(2012, 2013 and 2015), she will participate of her second
Olympic Games (she also was in London 2012). She is the
South American record holder in discus throw with 64.21 m,
obtained in 2012. Her best performance in 2016 is 59,64 m.
Nome completo/Full name: Andressa Oliveira de
Morais
Data de nascimento/Birth date: 21/12/1990
Local de nascimento/Birth place: João Pessoa (PB)
Clube/Club: Pinheiros (SP)
Treinador/Coach: Julián Mejia
Marca de qualificação/Qualifying mark
64,15 m – São Bernardo do Campo/SP (15/05/2015)
Recorde pessoal/Personal best
64,21 m – Barquisimeto/VEN (10/06/2012)

Carol Coelho/CBAt

Fernanda Martins (Lançamento do disco/Discus throw)

Aos 13 anos já participava de provas de arremessos e
lançamentos na escola. Depois, foi treinar no clube da
cidade e, aos 15 anos, decidiu pelo lançamento do disco. Medalha de bronze nos Jogos Sul-Americanos de
Santiago em 2014. Campeã sul-americana em 2013 e bicampeã do Troféu Brasil (2011 e 2014). Bronze no Campeonato Ibero-Americano 2016. Fará no Rio de Janeiro
sua estreia olímpica. Este ano, lidera o Ranking Brasileiro com 62,74 m, marca alcançada em Chula Vista (USA),
no dia 7 de maio.
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At 13 years she participated in trials of shot put and
throws at school. After that she went to train at the city
club and, at 15, decided to do discus throw. Bronze medal at the South American Games in Santiago in 2014.
South American champion in 2013 and twice champion
at the Brazilian Champioships (2011 and 2014). Bronze
in the Ibero-American Championships this year. She will
do in Rio de Janeiro her olympic debut. This year she leads the brazilian ranking with 62,74 m mark reached in
Chula Vista (USA) on May 7.
Nome completo/Full name: Fernanda Raquel Borges
Martins
Data de nascimento/Birth date: 26/07/1988
Local de nascimento/Birth place: Santa Cruz do Sul (RS)
Clube/Club: BM&FBovespa (SP)
Treinador/Coach: João Paulo Alves da Cunha
Marca de qualificação/Qualifying mark
62,74 m – Chula Vista/USA (07/05/2016)
Recorde pessoal/Personal best
64,01 m – Chula Vista/USA (15/05/2014)

Jonny Roriz/COB

Cisiane Lopes (20 km marcha/Race walking)
She began in Athletics to 11 years at school. At the beginning she regarded to practice as a joke and went through other modality until she knew the race walking. The
first results appeared in 1998. Today she is six time gold
medal at the Brazil Cup Race Walking in the 20 km (2006
2011, 2013, 2014, 2015 and 2016). She is also five-times
champions at the Brazilian Championships (2003, 2006,
2007, 2008 and 2010). In 2016 she will make her debut
in the Olympic Games.

Começou no Atletismo aos 11 anos, na escola. No início encarava os treinos como brincadeira e passou por
outras provas até que conheceu a marcha atlética. Os
primeiros resultados na modalidade apareceram em
1998. Hoje é hexacampeã da Copa Brasil Caixa nos 20
km (2006, 2011, 2013, 2014, 2015 e 2016). Também é
pentacampeã do Troféu Brasil (2003, 2006, 2007, 2008 e
2010). No Rio 2016, fará sua estreia em Jogos Olímpicos.

Nome completo/Full name: Cisiane Dutra Lopes
Data de nascimento/Birth date: 17/02/1983
Local de nascimento/Birth place: Jaboatão dos Guararapes (PE)
Clube/Club: Santos Dumont (PE)
Treinador/Coach: Vanthauze Marques
Marca de qualificação/Qualifying mark
1:34:21 – Nova York/USA (25/10/2015)
Recorde pessoal/Personal best
1:33:44 – Cherboksary/RUS (11/05/2008)

Sérgio Dutti/COB

Vanessa Chefer (Heptatlo/Heptathlon)

Descobriu o Atletismo aos 9 anos ao assistir a uma Corrida de São Silvestre pela TV. Procurou os professores na
escola e começou a praticar o esporte. É a recordista brasileira de heptatlo, com 6.188 pontos, e bronze no PAN
de Toronto.

She discovered athletics at age 9 watching the São Silvestre Race on TV. She searched for the teachers at school
and began practicing the sport.She is the Brazilian record
holder in the heptathlon with 6.188 points, and bronze
medal in Pan Americana Games in 2015.

Nome completo/Full name: Vanessa Chefer Spinola
Data de nascimento/Birth date: 05/03/1990
Local de nascimento/Birth place: São Paulo (SP)
Clube/Club: Pinheiros (SP)
Treinador/Coach: Oleg Ruiev
Marca de qualificação/Qualifying mark
6.188 pontos - São Bernardo do Campo/SP (01/07/2016)
Recorde pessoal/Personal best
6.188 pontos - São Bernardo do Campo/SP (01/07/2016)
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Wagner Carmo/CBAt

Adriana da Silva (Maratona/Marathon)
Twice time marathon champion at PAN American Games:
gold in Guadalajara 2011 and Toronto 2015. Will compete for
the second time in the Olympics. This year her best result in
the marathon is 2:31:23, in Hamburg on 17 April.

É bicampeã da maratona no PAN: ouro em Guadalajara 2011
e Toronto 2015. Competirá pela segunda vez nos Jogos Olímpicos. Seu melhor resultado na maratona em 2016 é 2:31:23,
marca feita em Hamburgo, a 17 de abril.

Nome completo/Full name: Adriana Aparecida da Silva
Data de nascimento/Birth date: 22/07/1981
Local de nascimento/Birth place: Cruzeiro (SP)
Clube/Club: Pinheiros (SP)
Treinador/Coach: Claudio Castilho
Marca de qualificação/Qualifying mark
2:31:23 – Hamburgo/GER (17/04/2016)
Recorde pessoal/Personal best
2:29:17 – Tóquio/JPN (26/02/2012)

Tião Moreira/Divulgação

Marily dos Santos (Maratona/Marathon)
She was presented to Athletics by her cousin José Santana,
silver in the marathon in the Pan American Games in 1991.
She is champion of Padova Marathon in Italy in 2012, it is the
second time that representing Brazil at Olympic Games.

Teve contato com o Atletismo graças ao primo José Santana,
prata na maratona no PAN de 1991. Campeã da Maratona de
Pádova, na Itália, em 2012, compete pela segunda vez nos Jogos Olímpicos (esteve em Pequim 2008).

Nome completo/Full name: Marily dos Santos
Data de nascimento/Birth date: 05/02/1978
Local de nascimento/Birth place: Joaquim Gomes (AL)
Clube/Club: Associação dos Veteranos da Bahia (BA)
Treinador/Coach: Gilmário Madureira
Marca de qualificação/Qualifying mark
2:37:25 – Sevilha/ESP (22/02/2015)
Recorde pessoal/Personal best
2:31:55 – Pádova/ITA (22/04/2012)

Fernanda Paradizo/CBAt

Graciete Moreira (Maratona/Marathon)

Graciete começou a competir há sete anos e tem uma trajetória de muitas superações. Depois de vencer várias lesões,
obteve o índice olímpico ao terminar na 12ª colocação a
Maratona de Sevilha, na Espanha, com 2:38:33.
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Graciete began competing seven years ago and overcame
many obstacles so far. After winning several injuries, she
obtained the Olympic qualification to finish in 12th place at
Seville Marathon, in Spain, with 2:38:33.
Nome completo/Full name: Graciete M. Carneiro Santana
Data de nascimento/Birth date: 12/10/1980
Local de nascimento/Birth place: Serra Preta (BA)
Clube/Club: Cruzeiro Caixa (MG)
Treinador/Coach: Alexandre Minardi
Marca de qualificação/Qualifying mark
2:38:33 – Sevilha/ESP (21/02/2016)
Recorde pessoais/Personal best
2:38:33 – Sevilha/ESP (21/02/2016)
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