
 

    Associação Brasileira de Árbitros e Oficiais de Mesa do Basquetebol 

 

  Arbitragem  Brasileira nos Jogos Olímpicos,  

 Paralimpíadas Rio 2016  e  Pré-Olímpico Mundial Feminino. 

 É com grande satisfação e entusiasmo que compartilhamos a convocação de 

Árbitros Internacionais brasileiros e oficiais de mesa para os Jogos Olímpicos do        

Rio de Janeiro, a serem realizados de 5 a 21 de agosto.     

              

A FIBA (Federação Internacional de Basketball) convocou, nesta terça-feira (1 de março), os 

árbitros internacionais CRISTIANO JESUS MARANHO (SC) e  GUILHERME LOCATELLI  

(SC) para a competição.Bem como 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. 

 Nos dizeres de Cristiano e de Andreia:      
 “Apitar uma competição olímpica independe de onde será realizada e é sempre 
gratificante. Esse é o auge da carreira de um atleta, de um técnico e de um árbitro também. 
Todo mundo quer participar. No nosso país é melhor ainda e tem um gosto especial. É muito 
bom poder fazer isso no seu país. E é um momento histórico também, pois é a primeira 
Olimpíada realizada na América do Sul. É extremamente gratificante esse reconhecimento”, 
segundo Cristiano.          
  “Estou muito feliz com essa convocação e realmente eu não esperava. O esporte é tão 
maravilhoso que te proporciona a fazer o que ama e ainda conhecer lugares diferentes pelo 
mundo. Estou muito contente também com a convocação do Cristiano e do Guilherme, são 
dois árbitros muito experientes e que mereceram essa convocação para a Olimpíada. Espero 
que todos nós possamos representar bem o nosso país”, diz Andreia. 

 A  ARBBRA com igual satisfação parabeniza todos os 30 (trinta) oficiais de mesa 

escalados para os Jogos Olímpicos. Dentre estes, os associados:    

 . Ana Lúcia Barroso Rodrigues (RJ)  . Caren Regina dos Santos (SP)

 . Dóris Moraes Castro (SC)   . Liz Leandra Silva (RJ) 

 . Margarete Aparecida Marcatti (SP)  . Melissa Augusto Ranieri (SP)

 . Rabia Sounbolé Piller (SP)   . Rosangela Ramoska de Abreu (SP)

 . Silvia Helena Lopes Puertas (SP)  . Ângela Bellinati (SP)  

 Veja a lista completa no site da CBB, no link abaixo.  São também 30 (trinta) os 

estatísticos selecionados. Além de Lista com nomes de Suplentes. 

 Ângela Bellinati responde e sintetiza o que representa estar e trabalhar nos Jogos 

Olímpicos:"Quando recebi a notificação que estava entre os selecionados, fiquei emocionada. 

Passamos por muita pressão e nervosismo para chegar até aqui, mas foi extremamente 

gratificante. Será uma grande experiência para fechar uma carreira de muitas competições. 

Não sei quando acontecerá outra Olimpíadas no Brasil, mas tenho certeza que não haverá 

outra como essa. Quando digo que passamos pressão e nervoso foi uma coisa criada por nós 

mesmos, pois qualquer um gostaria de estar em nossos lugares, então precisamos nos dedicar 

muito. Tivemos três etapas de treinamento e mais o Evento-teste. Foi uma fase também muito 

gostosa, pois fizemos grandes amigos. A Fátima (Coordenadora da arbitragem da CBB) é uma 

grande pessoa e agrega todos. Ficamos muito próximas dos estatísticos.", responde Ângela. 

 



 

 

 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),  ao qual 

também parabenizamos. 

 A  ARBBRA com satisfação congratula também todos os 24 (vinte e quatro) oficiais de 

mesa escalados para os Jogos Paralímpicos. Dentre estes, os associados:   

 . Caren Regina dos Santos (SP)  . Carolina Fonseca de A.Mathias (SP)

 . Christine Guedes Torres Sales (SP)  . Dóris Moraes Castro (SC) 

 . Eliane Bastos (PE)    . João Roberto de M. Celestino (SP)

 . Juliana Silveira Marcussi (SP)  . Kenya Caselato Dantas (SP) 

 . Liz Leandra Silva (RJ)   . Vera Lucia Yamada (SP) 

 Foram também selecionados os seguintes oficiais de mesa para Jogos Paralímpicos: 

 . Enidiane Zeganin Negri (SP)   . Fernanda Martins Luza (DF)  

 . Iara Cristina Amorim de Souza (PE)  . Jasiel Silva Pinto (GO)  

 . Kelly Cristina Schutz (SC)   . Leandro Andrade Sanches (SP) 

 . Marco Antonio C.Marques Siqueira (RS) . Maria Aparecida Ribeiro Correa (SP) 

 . Marina Ferreira Perez (BA)   . Noemi Alice O. Bonina Costa (BA) 

 . Paula F.Siqueira Lima Belian (PE)  . Rosineia Pereira da Silva Gama (SP) 

 . Talita Gomes (SP)    . Victor Adriano Marinho (PE)  

  

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

 

Fontes:                    

1. CBBC - Confederação Brasileira de Basquetebol em Cadeira de Rodas,        

Lista de Oficiais de Mesa.                    

2. Veja a lista completa de oficias de mesa e estatísticos no site da CBB:            

Em 02/02/2016,  Divulgada a Lista de Mesários e Estatísticos dos Jogos do Rio 2016:

 http://www.cbb.com.br/PortalCBB/Noticias/Show/14174  
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