
Executadas pela CBVD em 2021



A Confederação Brasileira de
Voleibol para Deficientes (CBVD) é
uma associação privada sem fins
lucrativos (art. 44, I do Código
Civil), filiada ao Comitê
Paralímpico Brasileiro (CPB) e
reconhecida pela World ParaVolley
(WPV) como entidade máxima de
organização de voleibol para
pessoas com deficiência no país.



A modalidade foi incluída nos Jogos Paralímpicos em

1980 e hoje é praticada por mais de 10 mil atletas em

75 países, sendo um esporte verdadeiramente inclusivo

em que qualquer um pode participar.

O Brasil ocupa hoje posição de destaque na

modalidade, obtendo o 4° lugar no ranking da WPV com

ambas seleções, masculina e feminina. Tendo a seleção

feminina obtido a medalha de bronze e a masculina o 4°

lugar nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020.



Situada em Aracaju/SE, a CBVD

realiza treinamentos das seleções de

voleibol sentado no Centro de

Treinamento Paralímpico Brasileiro,

com apoio do Comitê Paralímpico

Brasileiro e Loterias Caixa.



Com o apoio do Governo do Estado de

Sergipe e da Superintendência Especial

de esporte no inicio de 2021, a primeira

semana de treinamento foi realizada na

cidade de Aracaju/SE, onde é situada a

sede da CBVD.

Os Campeonatos são realizados no

CTPB e eventualmente nas cidades

sedes dos clubes, onde os mesmos

podem concorrer para sediar as fases

dos campeonatos.



Administrar, dirigir, controlar, difundir, e incentivar, fomentando em todo país, a prática de 

voleibol por pessoa com deficiência;

Representar o voleibol brasileiro, respeitando a competência do CPB;

Respeitar e fazer respeitar as regras, normas e regulamentos internacionais e paralímpicos;

Informar às filiadas e associadas sobre as decisões que adotar, bem como aquelas que 

emanarem dos poderes públicos, do CPB e das Entidades internacionais;

Promover a realização de competições, campeonatos e torneiros de voleibol sentado;

Interceder perante os poderes públicos, em defesa dos direitos e interesses legítimos de seus

filiados e das pessoas jurídicas e físicas sujeitos à sua jurisdição;

Praticar no exercício da direção nacional do voleibol para pessoas com deficiência todos os

atos necessários à realização de seus fins.



A CBVD apresenta relatório de atividades executadas no 

ano de 2021.

Os objetivos propostos foram alcançados onde foi

necessário fomentar, planejar, executar, monitorar e 

avaliar.





Foram realizadas 08 semanas
de treinamento para a seleção
masculina e 08 para a seleção
feminina, sendo que a primeira
semana de treinamento foi
realizada na cidade de
Aracaju/SE, onde fica
localizada a Confederação
Brasileira de voleibol para
Deficientes (CBVD). As demais
semanas de treinamentos
foram realizadas, no Centro de
Treinamento Paralímpico
Brasileiro (CTPB).



Nas semanas de treinamento as
seleções contaram com
acompanhamento de todo corpo
técnico e colaboradores da CBVD,
médicos, fisioterapeutas,
estatísticos, nutricionista e
preparador físico, garantindo treinos
de grande potencial. Os treinos
foram imprescindíveis para
construção de parâmetros físicos,
funcionais, nutricionais, psicológicos,
técnicos, táticos, planificação do
trabalho, estabelecimento de metas
individuais e coletivas que foram
obtivas até os Jogos das
Paralimpíadas de Tóquio 2020 no
Japão.



Com todo esforço e dedicação, alcançamos o objetivo almejado, rumo a
Paralimpíadas de Tóquio 2020, com ótima campanha das seleções. A equipe
feminina obteve a 3ª colocação, conquistando a medalha de Bronze, e o
masculino, ficou na 4ª colocação nos Jogos das Paralimpíadas de Tóquio de
2020 no Japão.



ATIVIDADES BENEFICIADOS DATA LOCAL

1ª Semana de Treinamento da Seleção 

Masculina e Feminina

55 17 a 30/01/2021 Aracaju/SE

2ª Semana de Treinamento da Seleção 

Masculina e Feminina

42 06 a 28/02/2021 CPB – São Paulo/SP

3ª Semana de Treinamento da Seleção 

Masculina e Feminina

43 07 a 21/03/2021 CPB – São Paulo/SP

5ª Semana de Treinamento da Seleção 

Masculina e Feminina

42 10 a 24/05/2021 CPB – São Paulo/SP

6ª Semana de Treinamento da Seleção 

Masculina e Feminina

42 20 a 04/07/2021 CPB – São Paulo/SP

7ª Semana de Treinamento da Seleção 

Masculina e Feminina

43 11 a 25/07/2021 CPB – São Paulo/SP

8ª Semana de Treinamento da Seleção 

Masculina e Feminina

40 01 a 08/08/2021 CPB – São Paulo/SP

Paralimpíadas de Tóquio 40 27/08 a 05/09/2021 Tóquio - Japão





O Campeonato Brasileiro Feminino contou com 8 (oito) equipes: 5 (cinco) equipes do Ranking de 2019, somadas a 3 (três)

equipes novatas nesta temporada, para uma melhor distribuição das chaves usaremos o sistema acadêmico para

competições, teremos chave A e B ambas com 4 equipes cada, todos jogam contra todos dentro da chave em jogos de ida,

classificando o 1º e 2º lugares de cada chave para decisão do titulo e 3º e 4º lugares de cada chave decidiram de 5º a 8º

lugares; com 100 beneficiados, aconteceu entre os dias 01 a 06 de novembro de 2021, no Ginásio Municipal de Esportes

José Maria Paschoalick (Monstrinho), localizado na Rua dos Expedicionários, n 1549, Jardim Matilde, Ourinhos/SP.

CHAVE A CHAVE B

1 - SESI - SP 2 - ADAP–GO

4 - ANTHARES - AL 3 - ADFEGO - GO

5 - ADEFA - AM 6 - ADESUL - CE

8 - IBP/SDPD - SP 7 - ADM - SE

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Ordem Equipes

1º SESI - SP

2º ADAP - GO

3º ADFEGO - GO

4º IBP/SDPD – SP

5º ANTHARES - AL

6º ADESUL - CE

7º ADM - SE

8º ADEFA - AM



Fotos das equipes Fotos dos jogos





O Campeonato Brasileiro Série Ouro Masculino contou com 12 (doze) equipes: 10 (dez) equipes do Ranking de 2019,

somadas as 2 (duas) equipes que subiram da Serie Prata 2019. Para uma melhor distribuição das chaves usaremos o

sistema acadêmico para competições, teremos chave A e B ambas com 6 (seis) equipes cada, todos jogam contra todos

dentro da chave em jogos de ida, classificando de 1º a 4º lugares de cada chave para decisão do titulo e 5º e 6º lugares de

cada chave decidiram o descenso para temporada 2022:

CHAVE A CHAVE B

1 - SESI - SP
2 – INSTITUTO

ÉTICA/PAULISTANO - SP

4 - IPP - PR 3 - CRVG - RJ

5 - CIEP - SE 6 - IBP/SDPD - SP

8 - AADFEPA - PA 7 - ASSAMA - PR

9 - CETEFE - DF 10 - ADFPA - PA

12 - TUNA LUSO - PA 11 - INSTITUTO REAGIR - PR

CLASSIFICAÇÃO FINAL

Ordem Equipes Ordem Equipes

1º SESI - SP 7° INSTITUTO REAGIR - PR

2° CRVG - RJ 8° CIEP - SE

3°
INSTITUTO 

ÉTICA/PAULISTANO - SP
9° ASSAMA - PR

4° IPP – PR 10° AADFEPA - PA

5° CETEFE - DF 11° TUNA LUSO - PA 

6° IBP/SDPD - SP 12° ADFPA - PA





ATIVIDADES BENEFICIADOS DATA LOCAL

Campeonato Brasileiro 

de Voleibol Sentado 

Feminino 2021
100 01 a 06/11/2021

Ginásio Jose Maria 

Paschoalick (Monstrinho), 

Ourinhos/SP

Campeonato Brasileiro 

de Voleibol Sentado Série 

Ouro Masculino 2021
141 28/11 a 04/12/2021 CTPB – São Paulo/SP



Presidente


