
 

    Associação Brasileira de Árbitros e Oficiais de Mesa do Basquetebol 

 

  Arbitragem   Brasileira   em  Jogos  Internacionais  

  

 É com grande satisfação que compartilhamos a convocação de Árbitros 

Internacionais Brasileiros para competições internacionais. 

 A FIBA (Federação Internacional de Basketball), conforme já divulgado, havia 

convocado em 1 de março, os árbitros internacionais CRISTIANO JESUS MARANHO (SC) e  

GUILHERME LOCATELLI  (SC) para os jogos Olímpicos do Rio 2016.    

 A FIBA  convocou a árbitra internacional ANDREIA REGINA SILVA (SP) para o 

Torneio Pré-Olímpico Mundial Feminino, que ocorre de 13 a 19 de junho, na cidade de Nantes, 

na França. Esta competição classificará cinco seleções para os Jogos do Rio.  

 O árbitro internacional que foi convocado para os Jogos Paralímpicos Rio 2016, a 

serem realizados  de 7 até 18 de setembro,  é  GUSTAVO EDSON MATHIAS (SP). 

 

Outras Competições Internacionais que contarão com a atuação de Árbitros 

Internacionais Brasileiros em 2016,   os quais parabenizamos com igual satisfação: 

 

 

Foto: Andreia Silva (com a bola) e Maria Cláudia (centro).  

  

 A árbitra internacional  MARIA CLÁUDIA COMODARO MORAES (MG) foi convocada 
para a Copa América Feminina sub 18 de 13 a 17 de julho, na cidade de Valdívia no Chile. 
"Fiquei extremamente feliz com essa convocação. Sei que a arbitragem brasileira é sempre 
bem vista lá fora, por isso tenho também um sentimento de responsabilidade para representar 
da melhor maneira o meu país. Será o sexto campeonato internacional que irei participar e a 
cada convocação percebo que o trabalho feito aqui dentro está seguindo os mesmos passos 
da FIBA e assim vamos crescendo e nos aprimorando cada vez mais", afirmou Maria Cláudia 
Comodaro Moraes. 
  
 
 
 
 



 
 Já o árbitro internacional DIEGO CHICONATO (PR) foi designado pelo Programa de 
Desenvolvimento da Arbitragem - FIBA Américas e FIBA Europa - para o Campeonato 
Europeu U20 Masculino 2016 em Helsinki, Finlândia, de 16 até 24 de Julho de 2016. 
Nos dizeres de Diego Chiconato: "É uma grande oportunidade de aprendizado. Agradeço a 
FIBA por essa oportunidade de conhecer diferentes estilos de jogos, culturas e troca de 
experiências dentro e fora de quadra.Quero aproveitar cada segundo nessa competição para 
aprimorar meus conhecimentos. Esse intercâmbio entre FIBA Américas e FIBA Europa, 
fortalece cada vez mais nossa arbitragem em poder compartilhar as experiências para unificar 
as diretrizes e conceitos de arbitragem." 
 
 
 Andreia e Cristiano também foram convocados para outras competições: 
Andreia Regina Silva foi convocada para o Campeonato Sul-Americano Feminino de 
Clubes, de 20 a 27 de maio, em Barquisimeto, na Venezuela. Andreia comenta esta 
convocação: "Estou muito feliz em participar de mais um torneio internacional. Venho 
trabalhando com muita determinação e foco para meu crescimento profissional e atingir uma 
excelente qualidade técnica. Além disso, este Sul-Americano servirá como preparatório para o 
Pré-Olímpico, na França, que será muito disputado. Afinal, as seleções estarão disputando 
uma vaga para os jogos Olímpicos do Rio 2016". 
Cristiano Jesus Maranho foi convocado para o Campeonato Centro-Americano Masculino 
2016, de 19 a 25 de junho, no Panamá. Cristiano diz: "É sempre bom ter o reconhecimento do 
trabalho, e isto é notado para os árbitros Fiba com as convocações para campeonatos 
internacionais.  Fico muito contente em poder me manter em alto nível em mais um ciclo 
olímpico. Também o centro-americano é um excelente campeonato para ir preparando para o 
Rio 2016." Ainda, nesta mesma competição, a presença atuando como Comissária Supervisora 
de Arbitragem, FÁTIMA APARECIDA DA SILVA, pela FIBA. 
 
 
 Ainda, BRUNO DA COSTA OLIVEIRA (RS), para a competição Sub18 Masculino, no 

Chile; MARCOS FORNIES BENITO (SP), para a competição Sul-Americano Masculino, na 

Venezuela; e FABIANO HUBER (GO), para o Campeonato Mundial Sub17, em Zaragosa, na 

Espanha, de 22 de junho até 3 de julho. Fabiano comenta: 'A expectativa está alta e estou 

muito focado em fazer uma ótima competição, representando bem a arbitragem brasileira". 

 

 

 A  ARBBRA deseja a todos, que estarão nos representando, sucesso nos Jogos! 

 

 

Fontes:  1. Depoimentos de oficiais. 2. Fotos disponibilizadas pelos próprios oficiais. 


