
 

 

A Confederação Brasileira de Surf vem confirmar a realização do evento CBSurf Maracaípe Surf 

Adaptado, seletiva única para o Mundial de Parasurf da International Surfing Asssociation – ISA, 

programada para acontecer de 14 a 18 de setembro, na praia de Maracaípe, município de Ipojuca, no 

estado de Pernambuco. 

Esse projeto foi contemplado pela Lei de Incentivo ao Esporte do estado de Pernambuco, através da 
Secretaria de Educação e Esporte, com patrocínio da Copergás – Companhia Pernambucana de 
Gás. Apoio da Uninassau, Privê Pontal de Maracaípe, Cavalheira e Bimbo. Apoio também da 
Prefeitura de Ipojuca, Surfland, Fu Wax, Açaí do Joca, Silver Bay e Rodas da Liberdade. A 
realização é da Federação Pernambucana de Surf, em parceria com a Confederação Brasileira de 
Surf. 
 
Após prazo para inscrição finalizado, o comitê técnico do Surf Adaptado categorizou os atletas 
elegíveis para disputar a seletiva. Os atletas serão divididos em 09 categorias no Masculino e 03 
categorias no Feminino. 
 
- Classe Funcional PS – S1 Masculino – Atletas que surfam ondas em pé, com uma deficiência na 
parte superior do corpo ou baixa estatura. 
 
Fidel Teixeira Lopes (SC) 
Gabriel Cristiano Silva de Souza (SP) 
Otávio Costa Pino Bisneto (PE) 
Roberto de Santana Montenegro Pino (PE) 
Miguel Menezes Peres da Silva (SC) 
Josimar Lourenço da Silva Junior (PE) 
 
 
Duas baterias com 20 minutos de duração, cada uma com três atletas. O somatório de cada atleta 
será utilizado para definição da classificação no dia. Intervalo de 10 minutos entre as baterias. 
 
Tempo total: 50 minutos 
 
- Classe Funcional PS – S2 Masculino – Atletas que surfam ondas em pé com um 
comprometimento da parte inferior do corpo, abaixo do joelho 
 
Francisco Rafael da Silva Saraiva (CE) 
Rafael Lueders (SC) 
Thiago Lima Nunes (RJ) 
Wladimir Meireles de Almeida (RS) 
Dijackson Passos dos Santos (BA) 
Lucas Santos da Cruz (BA) 
 
Duas baterias com 20 minutos de duração, cada uma com três atletas. O somatório de cada atleta 
será utilizado para definição da classificação no dia. Intervalo de 10 minutos entre as baterias. 
 
Tempo total: 50 minutos 
 
- Classe Funcional PS – S3 Masculino – Atletas que surfam ondas em pé com um 
comprometimento da parte inferior do corpo acima do joelho 
 
Luciano Mercindo Silveira (SC) 
Alcino José da Silva Neto (SP) 
 
Uma bateria com 20 minutos de duração, com dois atletas. O somatório de cada atleta será utilizado 
para definição da classificação no dia.  



 
Tempo total: 20 minutos 
 
- Classe Funcional PS – Knee Masculino – Atletas que surfam de joelhos ou sentado na posição 
 
Paulo Roberto Curin de Souza (RS) 
Francisco das Chagas de Oliveira Sampaio (CE) 
Juan Yure Carneiro das Chagas (CE) 
José David de Souza Filho (RN) 
Telmo de Moraes Rodrigues (SP) 
Carlos Vieira Galeno (CE) 
 
Duas baterias com 20 minutos de duração, cada uma com três atletas. O somatório de cada atleta 
será utilizado para definição da classificação no dia. Intervalo de 10 minutos entre as baterias. 
 
Tempo total: 50 minutos 
 
- Classe Funcional PS – Sit Masculino – Atletas que surfam ondas sentados, sem que precisem 
de assistência remando e/ou retornando pra prancha. 
 
 
Thiago Jurgensen Aguiar Dantas (SP) 
Fellipe Rodrigues Pereira Lima (SC) 
Felipe Augusto Doria Cardoso (SP) 
Marçal Leme da Costa (SP) 
 
Duas baterias com 20 minutos de duração, cada uma com dois atletas. O somatório de cada atleta 
será utilizado para definição da classificação no dia. Intervalo de 10 minutos entre as baterias. 
 
Tempo total: 50 minutos 
 
- Classe Funcional PS – Prone 1 Masculino – Atletas que surfam ondas em decúbito ventral. 
 
Paulo Renato Bottaro Loreto (RS) 
Thales Roberto Oliveira Bezerra (SP) 
 
Uma bateria com 20 minutos de duração, com dois atletas. O somatório de cada atleta será utilizado 
para definição da classificação no dia. 
 
Tempo total: 20 minutos 
 
- Classe Funcional PS – Prone 2 Masculino – Atletas que surfam ondas em decúbito ventral e 
precisam de ajuda para remar nas ondas e enquanto estiverem dentro d’água. 
 
Davi Teixeira Aguiar (RJ) 
Genilson Machado Lima (PB) 
 
Uma bateria com 20 minutos de duração, com dois atletas. O somatório de cada atleta será utilizado 
para definição da classificação no dia. 
 
Tempo total: 20 minutos 
 
- Classe Funcional PS – VI 1 Masculino – Atletas com deficiência visual, com cegueira total. 
 
Elias Figue Diel (SC) 
Derik Rebelo (SC) 
 



Uma bateria com 20 minutos de duração, com dois atletas. O somatório de cada atleta será utilizado 
para definição da classificação no dia. 
 
Tempo total: 20 minutos 
 
- Classe Funcional PS – VI 2 Masculino – Atletas com deficiência visual, com cegueira parcial. 
 
Miguel de Almeida Flavio (SP) 
Adriano Pereira Alves (MS) 
 
Uma bateria com 20 minutos de duração, com dois atletas. O somatório de cada atleta será utilizado 
para definição da classificação no dia. 
 
Tempo total: 20 minutos 
 
- Classe Funcional PS – S1 Feminino – Atletas que surfam ondas em pé, com uma deficiência na 
parte superior do corpo ou baixa estatura. 
 
Cristiana Dantas Fernandes (PB) 
 
Uma bateria com 20 minutos de duração, com uma atleta. Mesmo com uma atleta a bateria deverá 
ocorrer normalmente para que a mesma comprove aptidão. 
 
Tempo total: 20 minutos 
 
- Classe Funcional PS – S2 Feminino – Atletas que surfam ondas em pé com um 
comprometimento da parte inferior do corpo, abaixo do joelho 
 
Malu Faustino Mendes (SP) 
 
Uma bateria com 20 minutos de duração, com uma atleta. Mesmo com uma atleta a bateria deverá 
ocorrer normalmente para que a mesma comprove aptidão. 
 
Tempo total: 20 minutos 
 
- Classe Funcional PS – Prone 2 Feminino – Atletas que surfam ondas em decúbito ventral e 
precisam de ajuda para remar nas ondas e enquanto estiverem dentro d’água. 
 
Monique Aparecida de Oliveira Silva (SP) 
 
Uma bateria com 20 minutos de duração, com uma atleta. Mesmo com uma atleta a bateria deverá 
ocorrer normalmente para que a mesma comprove aptidão. 
 
Tempo total: 20 minutos 
 
IMPORTANTE: Os atletas abaixo listados passarão por um teste para categorização no dia 15 de 
setembro para definição da categoria: 
 
Pedro Augusto Segalla (RS) 
Gilmário Guimarães Rabelo (CE) 
Credson da Silva Tenório (PE) 
Cláudio Brum Buckowski (RS) 
 
 
 
 
 
Cadastro e Filiação: 



 
Nessa edição da Seletiva de Surf Adaptado a inscrição será gratuita. Mas, para validar a inscrição 
do atleta, o mesmo deverá estar filiado a CBSurf. A filiação é responsabilidade individual de cada 
atleta. Atletas não filiados não poderão participar da Seletiva. 
 

• Cadastro para atletas que nunca se cadastraram no sistema de gestão esportiva CBSurf SGE:  

1– Acesse o link https://cbsurf.bigmidia.com/cadastroExterno/atleta e siga os passos solicitados pelo 

sistema durante o pré-cadastro. Salve/anote o seu login e a sua senha em local seguro;  

2– Após cadastrado, entre no CBSurf SGE com o login e a senha que criou e salvou/anotou através 

do link abaixo. 

 

 • Filiação para quem já se cadastrou no sistema de gestão esportiva CBSurf SGE:  

1– Acesse o link https://cbsurf.bigmidia.com/ para realizar o seu login;  

2– Após logado no site clicando no link acima, o atleta precisa completar o seu cadastro e realizar sua 

filiação anual;  

O sistema CBSurf SGE possui um chat com a empresa BIGMIDIA que funciona em horário comercial 

de 9:00h às 18:00h, o chat direcionará as mensagens dos atletas para o e-mail 

atendimento@bigmidia.com fora deste horário.  

 

O atleta tem ainda a possibilidades de falar direto com a Confederação através do Tour Manager: 

Pedro Falcão pedrotourmanager@cbsurf.org.br 

 

VALOR DA FILIAÇÃO: R$ 200,00 (duzentos reais) 

 

IMPORTANTE:  

- A formação das baterias é de responsabilidade do Gerente Técnico da competição (Tour Manager), 

que poderá também modificar o formato da competição caso necessário. 

- Serão três rodadas de disputa, todas somando para a pontuação final do atleta, definindo assim a 

classificação final. 

mailto:pedrotourmanager@cbsurf.org.br

