
                                                                                                                                                                                                           

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE LEVANTAMENTO DE PESOS 
 
Rua Tenente Brito Melo, 1355 – 1101 | Santo Agostinho | Belo Horizonte – MG | Brasil | 30180-076 | 55 31 2526-2414 | cblp@cblp.org.br 

  
 

 
RELATÓRIO ANUAL DE 

ATIVIDADES 

 
 
 
 
 

2021 
 



                                                                                                                                                                                                           

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE LEVANTAMENTO DE PESOS 
 
Rua Tenente Brito Melo, 1355 – 1101 | Santo Agostinho | Belo Horizonte – MG | Brasil | 30180-076 | 55 31 2526-2414 | cblp@cblp.org.br 

  
 

 
Composição da Diretoria 

 
Presidente: Enrique Montero Dias  

Vice-Presidente: Maria Clara Sampaio Fonseca Gomes 

 
Composição da Comissão de Atletas 

 
 
 

Presidente: Serafim Veli  

Membros:  Jaqueline Antônia Ferreira 

Rafael Gaspar Machado 

Rosane dos Santos Reis 

Wanderson Januario 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                           

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE LEVANTAMENTO DE PESOS 
 
Rua Tenente Brito Melo, 1355 – 1101 | Santo Agostinho | Belo Horizonte – MG | Brasil | 30180-076 | 55 31 2526-2414 | cblp@cblp.org.br 

  
 

 

Mensagem do Presidente 
 

A Organização Mundial da Saúde decretou, em março de 

2019, a Pandemia da COVID-19 e a mesma continuou causando 

muitos desafios a toda sociedade. 

Não foi diferente com a Confederação Brasileira de 

Levantamento de Pesos (CBLP). Todo o planejamento de 2021 teve 

que continuar sendo refeito diversas vezes, muitos eventos sendo 

adiados e/ou cancelados. 

Os desafios, para os atletas e treinadores, continuaram sendo 

enormes, tendo que todos a se adaptarem a nova situação mundial.  

Um exemplo das adptações foi a realização de nossa 

Assembleia Eletiva que foi realizada de forma híbrida, ou seja, de 

forma presencial e a distância. 

Porém, com o início na vacinação, começou uma esperança 

de que dias melhores viriam. 

Os eventos classificatórios para os Jogos Olímpicos de Tóquio 

2020, apesar dos enormes desafios, foram realizados e 

posteriormente diversos eventos tamb;em foram realizados dentro 

de uma “bolha” de protocolos. 

Os Jogos Olimpicos de Tóquio 2020 foram confirmados e 

realizados com sucesso. Foi um misto de sencações, pois a 

realização demonstrou uma grande esperança de normalização das 

atividades, mas ao mesmo tempo uma sensação de “vazio” com os 

cenário dos jogos completamente vazios e sem a atmosfera comum 

do olimpismo. 
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O ano transcorreu entre planejamentos e ajustes e se 

concretizou com diversos eventos sendo “adptados”. Com a ajuda 

da Comissão de atletas, a CBLP optou e realizou um evento que 

englobava todas as categorias e dentro de todos os protocolos de 

saúde, inclusive sem público. O planejamento para 2022 foi 

realizado normalmente. 

Já na parte administrativa, podemos comemorar com um dos 

melhores anos (se não for o melhor), pois chegamos a ocupar o 1. 

lugar no ranking de Prestação de Contas” de todas as 

Confederações que recebem recursos da Lei das Loterias. Outro 

fato de muita relevância e alegria foi a assinatura de um novo 

contrato de cooperação com a principal fabricante ELEIKO) de 

material esportivo para o Levantamento de Pesos que agora está 

até o final de 2024. 

Paralelamente, no planejamento técnico, conseguimos um 

excelente incremento de locais de prática da modalidade, com 

assinaturas de cooperação importantes no qual exemplifico a ASAV 

(MG), Instituto Mangueira do Futuro (RJ) e SOGIPA (RS). Esses 

treis locais foram inaugurados/atualizados novos locais de prática 

do levantamento de pesos com materiais, novos e homologados 

pela Federação Internacional. 

Como resultados técnicos, podemos comemorar muito pois 

mais um ano conseguimos medalhas em mundiais de base. Ou 

seja, desde 2015 são cinco anos que obtemos medalhas com 

diversos atletas, no qual demonstra que é regular a boa 

participação brasileira. E claro, não podia deixar de comemorar as 

inéditas medalhas em mundial adulto, além do mais com mais de 

uma atleta. 
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Acredito que 2022 será um ano de muitas realizações e junto 

com a ajuda de todos poderemos alcançar todos os objetivos. 

Saudações Pesísticas 
 

 

Enrique Montero Dias 
Presidente 
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Apresentação 
 

Apesar da continuidade da Pandemia Covid-19 que continuou exigindo novas 

formas de trabalho, a CBLP trabalhou incansavelmente nos trabalhos de 

planejamento e ajustes. 

Continuamos permanecendo com toda a documentação vigente, incluindo a 

renovação da Certificação 18 - 18-A, expedido pelo Ministério da Cidadania, no 

qual declara que nosso estatuto, documentações e ações realizadas pela CBLP 

cumpre a legislação e que nos permite, dentre outras coisas, o recebimento dos 

recursos oriundos dos recursos das loterias. 

No transcorrer do ano continuamos aderindo e melhorando nossa performance 

no programa GET - Gestão, Ética e Transparência gerenciado pelo Comitê 

Olímpico Brasileiro. 

Na área Técnica, principal foco da Diretoria, a participação do Brasil nos eventos 

internacionais foi priorizada, mesmo assim não conseguimos participamos de 

alguns eventos pela total impossibilidade transporte ou decorrente de fronteiras 

fechadas. 

Esses eventos ajudaram aos atletas no processo de obtenção de vagas para os 

próximos Jogos Olímpicos.  

Ressaltamos a ótima participação brasileiras nos referidos eventos 

internacionais, no qual mais uma vez conseguimos feitos inéditos como 

medalhas no Campeonato Adulto em Taskent e Campeonato Mundial Sub-17 

em Jeddah. 

Diversas reuniões foram realizadas, de forma “on-line” nas Federações 

Internacionais, no qual o Presidente Enrique participou de todas. 
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Gestão Financeira 

 

A principal e única fonte relevante de origem de recursos é proveniente da 

Lei Agnelo-Piva, transferidos mensalmente pelo COB, após a análise e 

aprovação de projetos submetido pela CBLP. 

No ano de 2021 foi aprovado o seguinte orçamento: R$ 4.026.613,86  
 

 

 

Camping de Treinamento 
 
Foi realizado ao atleta Serafim Veli, que realizou preparação especial no CT 

da Confederação, no Rio de Janeiro, a fim de evoluir seu treinamento junto 

com o técnico da CBLP e propiciar uma maior interação com outros atletas.  

Como parte de incentivo aos atletas de base, foi proporcionado ao atleta Cayo 

Elcyas Alves Rocha, um treinamento contínuo com técnico da seleção 

Brasileira (Dragos Doru Stanica). Nesse treinamento, o atleta teve à 

disposição material técnico homologado pela Federação Internacional da 

modalidade (IWF) e treinou com alguns atletas da Seleção Brasileira Adulta. 

A escolha do atleta, nesse momento, é porque é da categoria Sub-20 e 

provavelmente estará na missão do COB nos próximos Jogos Cali/2021. 
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Desenvolvimento de Recursos 

Humanos 
 

A Vice-Presidente realizou e obteve a certificação do curso de Fundamentos 

da Administração Esportiva (FAE), realizado pelo Instituto Olímpico 

Brasileiro. Além disso, também iniciou a participação no Curso Avançado de 

Gestão Esportiva (CAGE), que está previsto para terminar em agosto de 

2022. 

A Diretoria da CBLP também participarou dos treinamentos destinados aos 

Conselhos de Administração. 

 

 

Planejamento para 2022 
 

Diversas reuniões foram realizadas, no último quadrimestre, com objetivo de 

discutir, planejar, analisar e posteriormente aprovar o orçamento de 2022. 

Essas reuniões foram realizadas em forma não presencial. 
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Campeonatos 

 Brasileiros / Regionais / Internacionais 
 

Foram realizados os seguintes eventos nacionais: 

• Copa Santa Luzia;  

• Campeonato Brasileiro Adulto, Sub 17 e Sub 20;  

• Copa Brasil – Etapa Rio; 

• Copa Brasil – Etapa Rio Grande do Sul; 

• Copa Brasil – Etapa Minas Gerais; 

• Festival Nacional de Levantamento de Pesos da Mangueira 

 

Houve a participação nos seguintes eventos internacionais: 

• Campeonato Pan-Americano Adulto 2020/2021;  

• Campeonato PANAMERICANO SUB 17; 

• Campeonato Mundial Sub17; 

• CAMPEONATO PAN-AMERICANO SUB-20; 

• Campeonato Pan Americano Adulto; 

• Campeonato Mundial Adulto; 
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Bolsa Atleta 
 

Dezenas de atletas foram contemplados nas categorias nacional e 

internacional, principal, intermediário e iniciante, bolsa olímpica, além da 

bolsa pódio concedida pelo Ministério da Cidadania. 

 

 

Apoio Institucional 
 

A Pandemia criou diversos desafios, e para combate-la a CBLP proporcionou 

às Federações estaduais os principais equipamentos de prevenção com 

centenas de máscaras N95 (as mais eficazes na prevenção), termômetros, 

oxímetros, álcool em gel, dentre outros. 

 

 

Política Antidopagem 
 

A CBLP apoia o Jogo Limpo e apoia as atividades da Autoridade Brasileira de 

Controle de Dopagem 

Mantivemos contato com a ABCD, para subsidiar possíveis ações no combate 

ao doping. 

Além disso foi realizado, em parceria com o Comitê Olímpico do Brasil (COB), 

um webinar de educação sobre doping. O objetivo foi educar atletas e 

treinadores e demonstrar os problemas causados por esta prática, ainda 

muito comum no esporte. 
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Atividades de Representação 

 

O Presidente da CBLP representou a entidade em Assembleias e reuniões de 

trabalho do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), da Confederação Sul-

americana (CSLP), da Federação Pan-americana (FPLP) e Federação 

Internacional (IWF) bem como diversos outros entes nacionais e 

internacionais. 
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Mapa Estratégico (2019-2024) 
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Missão, Visão e Valores 

A Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos (CBLP) é uma 

associação de fins não econômicos, de caráter desportivo, fundada em 30 

de maio de 1979. É uma entidade nacional de administração do esporte que 

representa única e exclusivamente o Levantamento de Pesos no Brasil bem 

como representa o esporte brasileiro no âmbito internacional. 

A CBLP é filiada à pela Federação Internacional de Levantamento de Pesos 

(International Weightlifting Federation – IWF), entidade que rege o 

Levantamento de Pesos mundialmente e Comitê Olímpico Brasileiro (COB). 

 

MISSÃO 

Promover, desenvolver e dirigir o Levantamento de Pesos no Brasil 

 

VISÃO 

Elevar o grau de governança da CBLP 
Melhoria de resultados em nível nacional e internacional. 
 

VALORES 

Paixão pelo Levantamento de 

Pesos Ética, Meritocracia e 

Transparência 

Luta por um esporte limpo (combate ao doping) 
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 2021 
LEVANTAMENTO DE PESOS 

 
Enrique Montero Dias é reeleito para a presidência da 
Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos 

(fevereiro /2021) 

A Assembleia Geral da Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos 

(CBLP) reelegeu, no sábado dia 27/02/2021, Enrique Montero Dias para a 

presidência da entidade pelos próximos quatro anos. A chapa única, 

vencedora, tem como vice-presidente Maria Clara Sampaio, os membros 

efetivos do Conselho Fiscal são Paulo Eduardo Drabovicz, Ranier Rezende e 

Stela Lages, e os suplentes são José Arlindo da Silva e Renato Matheus. 

A chapa vencedora, única considerada apta pela Comissão Eleitoral, em 

deliberação no último mês de dezembro, contou com o apoio da maioria da 

comunidade do levantamento de pesos. Mesmo concorrendo sozinha, recebeu 

um total de 53% dos votos (considerando o resultado já com os pesos 

correspondentes). 

  
Na foto, presidente Enrique Montero e a vice-presidente Maria Clara Sampaio. 
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Brasileiros competem no Campeonato Pan-Americano 
em busca de vagas Olímpicas de Tóquio 

(abril /2021) 

O Brasil fechou participação no Pan-Americano de Levantamento de Pesos 

com quatro medalhas. Além das três de Fernando Reis, Nathasha Rosa 

conquistou prata no arranco da categoria 49kg. Ela terminou em quinto lugar 

na soma de arranco e arremesso, ficando em ótima situação no ranking 

olímpico. Luana Madeira também disputou a mesma categoria, mas não 

chegou ao pódio nos dois exercícios. 

Já na categoria 55kg, Rosane Santos ficou em quinto lugar no geral. Na última 

quinta-feira, Marco Túlio Gregório ficou em quarto lugar na soma da categoria 

96kg masculino, enquanto Serafim Veli deixou o torneio após sentir uma 

lesão. Os dois brigam ponto a ponto para classificação para Tóquio. Na 

categoria 87kg feminino, Jaqueline Ferreira ficou em sétimo lugar e deu 

grande passo para carimbar o passaporte para os Jogos Olímpicos 
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CBLP renova acordo de patrocínio com a Eleiko, a 
principal fornecedora mundial de material para 

levantamento de pesos certificada pela IWF 
(maio/2021) 

 

A Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos (CBLP) renovou o 

compromisso de patrocínio com a Eleiko, principal fabricante mundial de 

material esportivo para levantamento de pesos certificada pela Federação 

Internacional de Levantamento de Pesos (IWF). O novo contrato tem duração 

até 2024, no final do ciclo olímpico para os Jogos Olímpicos de Paris. A CBLP 

é a única federação das Américas que já estabeleceu parceria com a empresa. 

O novo compromisso proporciona aos atletas a possibilidade de utilizarem os 

melhores e mais modernos equipamentos para a prática da modalidade nas 

competições nacionais. Ao mesmo tempo, fortalece estes eventos e ajuda no 

desenvolvimento do levantamento de pesos, já que a empresa também 

oferecerá material para treinamentos. 

 
Foto: 23.07.2019 – Jogos Pan-Americanos Lima 2019 – Treino de Marco Túlio Gregório 
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Com apoio do COB, Confederação Brasileira de 
Levantamento de Pesos promove webinar de 

educação sobre doping para atletas e treinadores 
(junho/2021) 

A Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos (CBLP) promove, em 

parceria com o Comitê Olímpico do Brasil (COB), um webinar de educação 

sobre doping. O objetivo é educar atletas e treinadores e demonstrar os 

problemas causados por esta prática, ainda muito comum no esporte. 

O webinar para os atletas aconteceu na quarta-feira 16/06/2021, às 19h, 

enquanto a apresentação para gestores e treinadores ocorreu no dia seguinte 

(17), no mesmo horário. Foram convidados atletas, técnicos e dirigentes de 

todo o país, indicados pelas Federações Estaduais. 

O palestrante será o médico Christian Trajano, gerente de Educação e 

Prevenção ao Doping do COB e ex-diretor técnico da Autoridade Brasileira de 

Controle de Dopagem (ABCD). 

A área de Educação e Prevenção ao Doping do COB atua em diversas frentes 

para alcançar o objetivo de proteção do espírito esportivo e dos valores 

olímpicos. As ações buscam difundir o trabalho de alerta aos perigos da 

utilização de substâncias proibidas junto aos atletas olímpicos. 
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Jaqueline Ferreira fica em 12° lugar na disputa da 
categoria 87kg feminino dos Jogos Olímpicos 

(agosto/2021) 

A pesista carioca Jaqueline Ferreira terminou em 12° lugar na categoria até 

87kg feminino dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A atleta, de 34 anos, competiu 

na noite de domingo (1º) e madrugada de segunda-feira (2), no Fórum 

Internacional de Tóquio, em sua terceira participação olímpica. No arranco, 

ela marcou 100 kg, e, no arremesso, levantou 115 kg, somando um total de 

215 kg com os dois exercícios. 

 
Foto: 02.08.2021 – Jogos Olímpicos Tóquio 2020 – Levantamento de Pesos Feminino. 
Categoria 87kg. 
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Júlia Vieira e Taiane Justino representam o Brasil no 
Campeonato Pan-Americano Sub-17 

(agosto/2021) 

A pesista brasileira Júlia Vieira terminou em sexto lugar na disputa da prova 

de 55kg feminino do Campeonato Pan-Americano Sub-17. Na tarde de 

quinta-feira (19/08/2021), em Monterrey, no México, ela somou 162kg no 

total dos dois exercícios, sendo 71kg no arranco e 91kg no arremesso. Esta 

foi a primeira participação internacional da atleta. A prova foi vencida pela 

norte-americana Katherine Emily Estep, que estabeleceu o novo recorde pan-

americano, com 178kg no total. 

Taiane Justino teve uma tarde prateada em Monterrey, no México, no 

domingo (22/08/2021). A carioca conquistou três medalhas de pratana 

categoria +81kgdo Campeonato Pan-Americano Sub-17. Ela somou 214kg no 

total dos dois exercícios, sendo 94kg no arranco e 120kg no arremesso, o 

que garantiu o vice-campeonato geral e nos dois exercícios. O lugar mais alto 

do pódio foi ocupado pela mexicana Mía Gonzalez Torres. 

 
Foto: Taiane Justino, o técnico Alex Tozzi e as três medalhas. 
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Campeonato Brasileiro Adulto/Sub-20/Sub-17 
começa nesta quinta-feira e marca retomada dos 

eventos nacionais da modalidade 
(setembro/2021) 

Os eventos nacionais de levantamento de pesos estão de volta. Desde o final 

de 2019, o calendário da modalidade esteve parado por conta da pandemia 

de Covid-19, mas nesta quinta-feira (23) acontece o primeiro torneio 

nacional, que marca a retomada das atividades: o Campeonato Brasileiro 

Adulto/Sub-20/Sub-17, realizado na Vila Olímpica Nilton Santos, na Ilha do 

Governador, Zona Norte do Rio de Janeiro (RJ). O evento terá transmissão 

do Canal Olímpico do Brasil, do COB. 

O campeonato, que vai até o próximo domingo (26), recebeu a inscrição de 

186 atletas e contará com normas sanitárias rígidas para evitar a propagação 

da Covid-19 e, com isso, ser realizado um evento seguro. Dentre os 

protocolos de segurança está a limitação de entrada do público para somente 

os participantes do torneio. 

 
Foto: Serafim Veli – treinamento. 
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Brasil inicia a participação no Campeonato Mundial 
Sub-17 de Levantamento de Pesos 

(outubro/2021) 

O Brasil não poderia começar melhor a sua participação no Campeonato 

Mundial Sub-17, que está acontecendo em Jeddah, na Arábia Saudita. Nesta 

quinta-feira (7), a carioca Júlia Vieira conquistou a prata no arremesso do 

torneio para 55kg, ao executar perfeitamente o levantamento de 97kg. Esta 

foi a primeira medalha internacional da brasileira. Com os 72kg levantados 

no arranco, ela somou 169kg e ficou na quinta colocação geral. 

O Brasil conquistou mais três medalhas no Campeonato Mundial Sub-17 de 

Levantamento de Pesos. Nesta terça-feira (12), em Jeddah, na Arábia 

Saudita, a carioca Taiane Justino, de 17 anos, brilhou intensamente na 

categoria +81kg feminina: garantiu medalha de bronze no arranco (94kg), 

prata no arremesso (125kg) e novamente prata na soma total (219kg). 

Com isso, o país fecha a participação na competição mundial com saldo 

extremamente positivo. Com duas atletas participando do torneio, o Brasil 

esteve presente no pódio em quatro oportunidades, com três medalhas de 

prata e uma de bronze.  

 
Foto: Taiane Justino e as três medalhas no pódio. 
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Em sua primeira participação no sub-20, Taiane 
Justino brilha e leva uma prata e dois bronzes no 

Pan-Americano 
(outubro/2021) 

Taiane Justino não se cansa de ganhar medalhas internacionalmente. Depois 

de conquistar três pratas no Campeonato Pan-Americano Sub-17 e duas 

pratas e um bronze no Mundial Sub-17, a brasileira fez uma exibição brilhante 

em Guadalajara, no México, e faturou uma prata (arremesso) e dois bronzes 

(geral e arranco) no Campeonato Pan-Americano Sub-20, a sua primeira 

competição na categoria. Para ir ao pódio do +87kg neste sábado (23), a 

carioca somou 219kg, sendo 97kg no arranco e 122kg no arremesso. 

O fato que mais impressiona, pela própria característica da modalidade, que 

exige um período de recuperação grande após as competições: as três 

conquistas foram obtidas em um período de menos de três meses, já que o 

Pan-Americano Sub-17, o primeiro da série, aconteceu em meados de agosto. 

 
Foto: Taiane Justino – Guadalajara/MEX. 
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Após conquista de 17 medalhas, Dragos Stanica 
elogia participação brasileira no Campeonato Pan-

Americano Adulto 
(novembro/2021) 

Guayaquil foi especial para a delegação brasileira de levantamento de pesos. 

O Campeonato Pan-Americano Adulto da modalidade foi realizado na cidade 

equatoriana até o último domingo (7) e marcou grandes feitos para o Brasil. 

O país, que levou 13 pesistas, trouxe de volta para casa 17 medalhas na 

bagagem, sendo uma de ouro, cinco de prata e 11 de bronze. Com a marca, 

a equipe superou com uma larga vantagem o resultado da mesma competição 

de 2020 (realizada em abril de 2021), edição em que o Brasil faturou quatro 

pódios. 

O único ouro brasileiro foi conquistado por Thiago Silva na categoria para 

61kg. Ele, que tem apenas 20 anos, deu um verdadeiro show na plataforma 

e levantou 118kg no arranco em sua primeira competição internacional adulta 

da carreira. Além da primeira colocação, ele ainda conquistou mais duas 

medalhas: prata no peso total ao somar 267kg e bronze no arremesso ao 

erguer 149kg. 

 
Foto: Laura Amaro conquistou prata no arranco em Guayaquil 
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Presidente da Comissão de Atletas da CBLP participa 
do do 2º Fórum das Comissões de Atletas do 

Movimento Olímpico Brasileiro: ‘Muito aprendizado’ 
(novembro/2021) 

O pesista Serafim Veli, presidente da Comissão de Atletas da Confederação 

Brasileira de Levantamento de Pesos (CBLP), participou na última quinta e 

sexta-feira (18 e 19) do 2º Fórum das Comissões de Atletas do Movimento 

Olímpico Brasileiro. Ao todo, 42 representantes de 30 modalidades olímpicas 

participaram do encontro, na sede do Comitê Olímpico do Brasil (COB), no 

Rio de Janeiro (RJ). Um momento de muito aprendizado, segundo o próprio 

atleta. 

“Tive a oportunidade de me apresentar e conheci os membros da Comissão 

de Atletas do COB, a CACOB. As Comissões de Atletas das Confederações têm 

todo o apoio deles. Estou voltando com muita bagagem de conhecimento e 

vou passar isso para os demais membros da nossa Comissão. Com certeza, 

estaremos mais capazes de ajudar os atletas da nossa modalidade”, afirma o 

pesista. 

 
Foto: Serafim Veli - 2º Fórum das Comissões de Atletas do Movimento Olímpico 
Brasileiro 
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Taiane Justino leva bronze nos Jogos Pan-
Americanos Júnior e chega à décima medalha 

internacional no ano 
(novembro/2021) 

Taiane Justino brilhou mais uma vez, agora nos Jogos Pan-Americanos Júnior. 

A pesista, de apenas 17 anos, se destacou novamente em Cali, na Colômbia, 

conquistando o bronze na competição do levantamento de pesos para +87kg 

e, agora, soma dez medalhas internacionais no ano. O pódio foi alcançado 

após a brasileira ter feito a sua melhor marca total da carreira nesta segunda-

feira (29): 220kg, sendo 98kg no arranco e 112kg no arremesso. 

 
Foto: Taiane Justino exibe mais uma medalha conquistada em 2021 
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Amanda Schott conquista a segunda medalha do 
levantamento de pesos feminino do Brasil em 

Mundiais Adultos 
(dezembro/2021) 

O Campeonato Mundial Adulto de Levantamento de Pesos foi efetivamente 

histórico para o Brasil. Depois de prata inédita conquistada por Laura Amaro 

na última terça-feira, Amanda Schott levou mais uma medalha para o país, 

desta vez um bronze na categoria para 87kg. A brasileira conseguiu o pódio 

ao levantar 106kg no arranco nesta quinta-feira (16) na plataforma do 

Complexo Esportivo do Uzbequistão, em Tashkent. Essa é a segunda medalha 

de uma brasileira em Mundiais Adultos e a terceira do país em toda a história. 

A pesista do Brasil, que fez a sua estreia em competições do escalão, ainda 

ficou em boas colocações nas disputas do arremesso e no total: quinta 

colocação nas duas provas. A posição foi alcançada em razão da atleta ter 

feito 130kg no arremesso e somado 236kg. 

 
Foto: Laura Amaro, Dragos Stanica (técnico da Seleção) e Amanda Schott, após mais uma 
conquista histórica para o Brasil. 
 

 


