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Em ordem alfabética: 

 

Ane Marcelle Gomes Dos Santos 

Idade: 27 anos 

Estado: Rio de Janeiro 

Breve histórico no esporte: Natural do Rio de Janeiro, capital. Em julho de 2009, iniciou na 

modalidade aos 15 anos como cadete, no centro de treinamento da Confederação Brasileira de 

Tiro com Arco localizado na cidade de Maricá-RJ, tendo como treinadora Dirma Miranda. 

Atualmente é integrante da Seleção Brasileira e teve participações recentes em:2021 com as 

Olimpíadas de Toko e Pan Americano no México e em 2020 como Campeã brasileira. 

 

 

Bernardo de Sousa Oliveira 

Idade: 28 anos 

Estado: Minas Gerais 

Breve histórico no esporte: Atleta desde 2005. Bi-campeão brasileiro, atleta olímpico Rio 2016, 

medalha de bronze por equipe nos Jogos Pan-Americanos Toronto 2015, bronze individual no 

campeonato Pan-Americano Monterrey 2020, 4˚ lugar individual nos Jogos Pan-Americanos 

Lima 2019. Atleta do Programa de Atletas de Alto Rendimento das Forças Armadas, na Força 

Aérea Brasileira. Além disso, é aluno de graduação em Engenharia Mecânica, na Universidade 

de Brasília - UnB. 
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Cinthya Roberta do Rêgo Barros de Azevêdo 

Idade: 22 anos  

Estado: Paraíba 

Breve histórico no esporte: Formada em Educação Física (licenciatura e bacharelado) também 

é instrutora de Tiro com arco. Tetra Campeã Paraibana na categoria adulto e tri campeã 

paraibana na categoria juvenil e atualmente está liderando o ranking paraibano. 

 

Felipe Del Guercio Francisco 

Idade: 22 anos 

Estado: São Paulo 

Breve histórico no esporte: Criou interesse pelo arco e flecha muito cedo, iniciando os treinos 

aos 10 (dez) anos de idade, aos 11 (onze) participou de sua primeira competição e desde então 

criou uma paixão muito grande, sendo reconhecido em diversos âmbitos do tiro com arco. 

Participou de diversos campeonatos paulistas e Brasileiros, conquistando títulos estaduais e 

nacionais.   Desenvolveu-se bastante a partir do esporte e hoje, além de ator e atleta, é estudante 

de psicologia na universidade São Francisco (localizada em Bragança Paulista) onde cursa o 

oitavo semestre. Gosta de ensinar e passar adiante tudo o que aprendeu com a prática do tiro 

com arco nesses 12 anos de experiência. Tornou-se membro do comitê de atletas para incentivar 

e propagar o esporte em todo Brasil, e integrar a comunidade de arqueiros. 

 

 

Helena Mackevicius Viviani 

Idade: 21 anos 

Estado: São Paulo 

Breve relato: Conheceu o esporte em 2015 por meio do projeto CBC no Clube Esperia, começou 

a participar de competições em 2016 e em 2018 obteve medalha de prata no campeonato 

brasileiro outdoor de base e em 2019, no mesmo campeonato, medalha de bronze, também 

conquistou títulos regionais paulistas na categoria juvenil e atualmente ainda atira como recurvo 

porem na categoria adulto. Fora da linha de tiro é estudante de Direito. 
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Jairo Rodrigo da Silva 

Idade: 18 anos 

Estado: Alagoas 

Breve relato: Atleta desde 2016 e atira pelo clube Ordem dos Arqueiros de Maceió. Participou de 

competições como a copa nordeste em 2017 e em 2018 e os campeonatos brasileiros de base. 

Também é estudante.  

  

 

João Antonio Fladt Queiroz 

Idade: 28 

Estado: São Paulo 

Breve relato: Iniciou no esporte em 2013 com 20 anos em Chicago- IL, competiu em alguns 

torneios regionais ganhando um indoor em 2014 antes de retornar ao Brasil. Em solos brasileiros 

treinou 2 anos pela CAM (clube atlético Morumbi) onde participou de um Indoor   paulista pouco 

antes da academia fechar. Com o fechamento da CAM teve a oportunidade de ser chamado para 

competir pelo Club Esperia aonde treina até hoje, tendo participado do campeonato Brasileiro e 

de várias etapas do indoor e outdoor. Além de Atleta é empreendedor, Bacharelado em 

Administração pela FIA-USP, com especialização em Business inovation pelo IIT( Illinois Intitute 

of technology) , e em Exponencial inovation pela Singularity University. 

 

 

José Fernando da Rocha Brito 

Idade: 53 anos 

Estado: São Paulo 

Breve relato: Atleta do Círculo Militar de São Paulo desde 2016 na categoria composto adulto e 

master, participou de todos os campeonatos brasileiros desde então e conquistou em 2019 o 3° 

lugar por equipe mista e equipe masculina no campeonato brasileiro master e 1° lugar no 

campeonato paulista de indoor na categoria master. Além do esporte também é engenheiro. 
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Magdiel Da Costa Santos 

Idade: 56 anos  

Estado: São Paulo 

Breve histórico no esporte: Começou no Tiro com arco em 2012. Atira e participa de competições 

pela S. E. Palmeiras desde 2013. Com principais Resultados * Campeao Brasileiro Recurvo 

Master Indoor 2017 * Campeao Paulista Recurvo Master Outdoor 2017 * Vice Campeao 

Brasileiro Recurvo Master Outdoor 2017 * Vice Campeao Brasileiro Adulto Camposto Equipe 

2019 Participação de Provas Internacionais: Arco Recurvo Indoor: - 2013 a 2017 Vegas Shoot 

Arco Recurvo Outdoor -2014 a 2017 Arizona Cup Arco Composto -2018- Vegas Shoot. Também 

é formado em Eng. Eletrica – Eng. TI – com Pos em TI. 

 

Manuela Penha Freitas 

Idade: 37 anos   

Estado: Maranhão 

Breve histórico no esporte: é atleta, instrutora e árbitra de tiro com arco no Maranhão, no clube 

Arqueria Imperial, no qual também é CEO, tendo em média de 50 atletas em nossa cidade. No 

ano de 2017 a equipe viajou representando o Maranhão em Torneios oficias e obtiveram um 

excelente resultado Brasil a fora. Em 2018 obtiveram excelentes resultados no Torneio Sul-

Americano de Tiro com Arco IFAA em Buenos Aires (Argentina) e também na Copa Nordeste 

2018 em Maceió/AL. Em 2019 manteve o foco em formar mais atletas para que pudessem viajar 

e competir mundo afora, fazer os cursos também e formar mais instrutores para o 

clube. Atualmente é Penta Campeã Maranhense de tiro com Arco Outdoor e Tetra Campeã 

Maranhense Indoor. Fora o tiro com arco, é tatuadora e sommelier em formação com loja virtual. 

Mas sua dedicação maior é ao lar, ao seus 2 filhos, animais de estimação, e algumas famílias 

que ajudam em projetos sociais.  

 

 

Maximiliano Cabral Favoreto 

Idade: 42 anos 

Estado: Brasília 

Breve histórico no esporte: Atira desde 2012 sendo em 2014 início no arco composto, Representa 

o Clube Goiás desde 2017, representou o Brasil na Word Cup de Salt Lake City e mundial do 
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México no ano de 2017, duas vezes medalha de prata por Equipes no MICA (2015 e 2018), Prata 

e Bronze individual indoor (2015 e 2018), Ouro, Prata e Bronze por equipes outdoor (2017, 2018, 

2019 e 2020), bronze equipe mista (2020), também é integrante e medalhista nacional pela Field 

Brasil e CBTE pelo tiro esportivo. Fora da linha de tiro é Diretor de empresa, pós-graduado em 

gestão comercial pela FGV. 

 

     

 

Paolla Fabíola Lima do Rêgo Barros  

Idade: 39 anos 

Estado: Pernambuco  

federada atualmente ao Estado da Paraíba. 

Breve histórico no esporte: Formada em Pedagogia e Psicologia, apaixonada pelo Tiro com Arco. 

Entrou para a modalidade meados de 1998, defendeu o Estado de Pernambuco até 2016, 

passando a ser federada pela Paraíba em 2017. Foi durante anos campeã pernambucana e 

atualmente tetra campeã paraibana, participou de vários brasileiros, copas Brasil e Copas 

Nordeste. Já atirou no arco recurvo , mas atualmente atira com arco composto. 

Tem projetos com a Universidade Federal de Pernambuco, onde trabalha como instrutora da 

modalidade com Paralímpicos, crianças da comunidade, jovens e adultos, grupos de escoteiros, 

e alunos do curso de Educação Física da própria entidade. 

 

 

Petra Sanchez Ruocco 

Idade: 44 anos 

Estado: São Paulo 

Breve histórico no esporte: Fisioterapeuta, Classificadora World Archery, Ex Atleta. Começou no 

Tiro com arco em 1996, atirou e participou de competições pelo Círculo Militar de São Paulo nos 

anos de 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 

2010. E pela Sociedade Esportiva Palmeiras nos anos de 2011 e 2012. Participação de 

Campeonatos Brasileiros Outdoor com resultados Individuais de recurvo feminino adulto e teve 

participação em Campeonatos Brasileiros Outdoor com resultados Individuais atirando na 

Categoria Arco Composto feminino adulto, com participação também em Provas Internacionais: 
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Solange Lopes Bonaldi  

Idade: 60 anos? 

Estado: São Paulo 

Breve relato: Conheceu o Tiro com Arco em 2012, aos 51 anos e começou a participar de 

competições em 2016, pelo Arco e Flecha Bandeirantes e não parou mais. Disputando na 

Categoria Adulto do Composto Feminino, conquistando bons resultados, seguem alguns: 2º lugar 

no Campeonato Brasileiro Indoor de 2019; 3° lugar no Campeonato Sul Americano de 2019 e no 

14° lugar no MICA de 2020. Além do esporte é formada e atuante em Arquitetura e Urbanismo, 

profissão que ama e leva como lema: “Como disse Eleanor Roosevelt: Mulher: “Você precisa 

fazer aquilo que pensa que não é capaz de fazer”. 
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