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Palavra do Presidente - Relatório da Diretoria  2019 
 

 
A toda a comunidade dos esportes sobre rodas no Brasil: 
 
 
Como planejado, iniciamos os Eventos internacionais do ano desportivo de 2019 em abril, com a realização 
do Campeonato Sul-americano de Patinação Artística em Joinville/SC, do qual participaram 1.206 atletas 
do continente. Um Evento que marcou história e demonstrou nossa capacidade de organizar Eventos de 
grande porte, a exemplo de tantos outros que já sediamos em anos anteriores, em diferentes modalidades.   
 
Este Evento foi classificatório aos II World Roller Games, de Barcelona/Espanha, onde a Patinação Artística 
brilhou de forma intensa, com 12 de nossos atletas, além de 3 Grupos de Shows, ficando entre os TOP 10 
do mundo - um feito sem precedentes!  
 
Os dois maiores destaques foram:  
 
Gabriela Pereira Giraldi, que conquistou o inédito título mundial na modalidade Solo Dance, categoria 
Juniors. Gabriela tornou-se assim, a primeira mulher brasileira campeã mundial da Patinação Artística. 
 
Felipe Werle sagrou-se vice-campeão mundial nas Figuras Obrigatórias, categoria Seniors (ele defendia o 
título mundial obtido em Nanjing/2017).  
 
Os resultados obtidos pelos atletas da CBHP contribuíram de forma decisiva para que o Brasil terminasse 
posicionado em 11 primeiro lugar no quadro geral de medalhas, entre 87 países. No continente, ficamos 
apenas atrás da Colômbia e Estados Unidos.   
 
 
Eis os expressivos resultados obtidos nos II World Roller Games de Barcelona, Espanha:  
 
 
Categoria Juniors: 
 
Gabriela Pereira Giraldi: Campeã, Solo Dance 
Stella Rocha, 7o. lugar, Solo Dance 
Mayke Luana Redel, 5o. lugar, Livre 
 
Erik Medziu; 7º. lugar, Figuras 
Erik Medziu; 7º. lugar, Solo Dance 
Arthur Alcorte, 8º. lugar, Livre 
Thiago Tortato, 9º. lugar, Livre  
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Categoria Seniors:  
 
Bruna Wurts, 5º. lugar, Livre 
Sara Castillo Martinez, 6º. lugar, Livre 
Bianca Ameixeiro, 10º. lugar, Livre   
 
Felipe Werle, vice-campeão, Figuras Obrigatórias 
Felipe Cavalcanti, 9º. lugar, Solo Dance  
Carlos Radtke, 9º. lugar, Livre 
 
Grupos de Show: 
  
Clube de Regatas Saldanha de Gama de Santos/SP: 5º. lugar (mini-Grupo) 
Ass. Atlética Banco do Brasil de Porto Alegre/RS: 10º. lugar (mini-Grupo) 
Sociedade Ginástica de Novo Hambrugo/RS, Chasse e Clube Pattinsul/RS: 8º. lugar (Quartetos) 
 
Nossa Delegação, composta de mais de 100 pessoas, participou também de forma honrosa nas 
modalidades Hóquei Tradicional, Hóquei em Linha, Patinação de Velocidade e, pela primeira vez, na 
modalidade In Line Downhill.  
  
 
Mas o ano ainda nos reservava outros grandes resultados. Ainda em julho, participamos dos Jogos Pan-
americanos de Lima, Peru, o Evento quadrienal mais importante do continente americano.  
 
No PAN de Lima, tivemos a conquista das medalhas de ouro (Bruna Wurts no feminino, também atual 
campeã dos Jogos Sul-americanos ODESUR/2018) e de bronze (Gustavo Casado, atual bicampeão dos Jogos 
Sul-americanos ODESUR 2014/2018).  
 
Na Patinação de Velocidade, tivemos uma excelente participação do atleta Gabriel Félix e Silva que patinou 
com muito destaque após uma ausência 12 anos do Brasil em PANs, nesta modalidade.  
 
 
Terminando as atividades do ano esportivo, o Brasil participou em dezembro do Campeonato Sul-
americano de Patinação de Velocidade em Guayaquil, Equador obtendo os melhores resultados da história 
da modalidade em Eventos internacionais.  
 
Neste campeonato participaram cerca de 20 campeões mundiais, o que demonstra o altíssimo nível da 
competição e a importância dos resultados obtidos por nossos atletas.  
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Os resultados internacionais, refletem o trabalho de longo prazo que vem sendo realizado por cada um dos 
Comitês Técnicos das modalidades, em conjunto com as Federações nacionais filiadas, seus presidentes, 
diretores, técnicos e juízes, suas equipes, academias e atletas, sediando e organizando os Eventos 
nacionais de calendário, seus Eventos estaduais, diversas Copas regionais reconhecidas pela CBHP, 
Seminários Técnicos, Cursos de Árbitros e muitos intercâmbios técnicos - para citar apenas algumas das 
atividades do dia a dia dos gestores esportivos.    
 
Muito importante também ressaltar que, apesar da transição ocorrida devido às mudanças de governo, 
todas as modalidades cumpriram com o programado em seu calendário nacional oficial:  2 campeonatos 
de Patinação Artística, 2 campeonatos de Patinação de Velocidade, 4 campeonatos de Hóquei em Linha,    
e 4 campeonatos de Hóquei Tradicional (um recorde histórico nesta modalidade). 
 
 
À todos aqueles que tem feito este trabalho diário, ano após ano, engrandecendo a patinação no Brasil em 
cada uma de suas modalidades, reiteramos nosso sempre sincero, muito obrigado!  
 
 
 
 
 
 
São Paulo, 15 de janeiro de 2020. 

 

 
Moacyr Neuenschwander Junior 
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação 
Presidente 

 
 

mailto:cbhp@cbhp.com.br
http://www.cbhp.com.br/

