Sistema Fecomércio entrega
troféu a atletas Sergipanos
Com o objetivo de homenagear pessoas que se destacam, por suas histórias de vida, em
diversos segmentos da sociedade, o sistema Fecomércio criou o troféu Senac Pleno. As
narrativas exemplares são fundamentais para incentivar jovens e adultos, a partir de
experiências vitoriosas, a acreditarem que podem trilhar caminhos novos.
Nessa perspectiva acontecerá no dia 10 de agosto, no Ginásio Charles Moritz, às 15h, a
segunda edição do Troféu Senac Pleno.
A homenagem será para as atletas Carol Almeida, Duda Lisboa e Tainá Bigi da Seleção
Brasileira de Vôlei de Praia. Também será conferida homenagem ao aluno João Pedro
Santos da Escola Sesc, campeão nacional na Paralímpiada Escolares nas modalidades
arremesso de peso, lançamento de dardos e pelotas.
Sobre os homenageados
Troféu Senac Pleno
Carol Almeida
Ana Carolina , conhecida como Carol, é uma atleta que começou a se destacar no
esporte desde os 8 anos. Desde cedo demonstrou talento para o esporte e sempre foi
incentivada pelos seus pais, também atletas. Hoje, Ana já é detentora de vários títulos,
inclusive mundiais.
Competições
Em 2015 disputara pela Seleção Brasileira o Mundial Sub 17
» 1º lugar Campeonato Mundial Escolar – Luanda-Angola – 2014

» 1º lugar no Campeonato Brasileiro Escolar – Aracaju -2014
3º lugar Campeonato Adulto Baiano – São Francisco do Conde – 2014
» 1º lugar Jogos Escolares da Juventude – João Pessoa -2014
» 1º lugar Campeonato Mundial Estudantil – Manfredônia / Itália – 2013
Duda Lisboa
Foi seguindo de perto a carreira da mãe ( Cida) que Duda, naturalmente, ingressou no
vôlei de praia aos 9 anos de idade. Aos 12 anos, foi inscrita pela mãe para jogar uma
etapa do Estadual em Aracaju. Duda terminou em quinto e a mãe, em terceiro. Dois
anos se passaram e, em 2013, já se tornava a primeira atleta da história a disputar os
três Mundiais de base no mesmo ano, sagrando-se campeã mundial sub-19, ao lado de
Tainá, e vice-campeã mundial sub-23, com Thaís. No ﬁm da temporada, ainda estreou
no Circuito Mundial, na etapa Open de Durban (AFS). Em 2014, foi convocada pela
primeira vez para a seleção adulta e conquistou o bicampeonato mundial Sub-19
jogando com Andressa. É a primeira atleta da história do esporte a vencer o torneio
duas vezes. Meses depois, venceu a Olimpíada da Juventude, na China, com a mineira
Ana Patrícia.
Competições
1º lugar da etapa Challenger Vitoria-ES julho 2015
1º lugar da etapa sub 21 Uberlandia – MG julho 2015
1º lugar da etapa sub 23 Campo Grande-MS junho 2015
1º lugar da etapa sub 21 Rio de janeiro junho 2015
1º lugar do mundial escolar em Aracaju junho 2015
3° lugar na terceira etapa do mundial em Praga(Republica Theca) 2015
4° lugar no Circuito BB etapa open em Fortalela-CE, janeiro/2015

1º lugar do Sul americano adulto em fevereiro, Lima-Peru 2015
Tainá Bigi
Tainá Silva Bigi tem 19 anos, é atleta do vôlei de praia e tem como objetivo ser campeã
da seleção brasileira Sub 21 em todas as categorias, ﬁcar entre os seis primeiros
colocados do OPEN (adulto), integrar a seleção brasileira SUB 21 e ser campeã mundial
SUB 21.
Competições
2º lugar do lugar Nacional Adulto Brasília/ DF
4º lugar do Sul americano Adulto
1º lugar do Nacional Adulto Rio de Janeiro/ RJ
3º lugar do Superpraia B Adulto Maceió/ AL
3º lugar do Sub 21 CBS Maringá/ PR
1º lugar do Sub 23 Campo Grande/ MS
Homenageado
João Pedro Santos
Uma história de superação e determinação. Desta forma podemos resumir a trajetória
esportiva de João Pedro Santos, 15 anos, aluno da Escola Sesc. João, que é cadeirante,
foi apresentado ao Para-Atletismo em 2012 e, desde então, acumula inúmeras
conquistas, tanto no âmbito local quanto nacional. Ele foi o primeiro cadeirante a
representar o estado de Sergipe nas Paralimpíadas Escolares Nacional – principal
competição escolar para alunos portadores de necessidades especiais.
Competições Locais:
Campeão na prova dos 100m rasos nos Jogos Escolares Tv Sergipe;

Bicampeão na prova de Arremesso de Peso nos Jogos Escolares Tv Sergipe;
Bicampeão na prova de Lançamento de Pelota nos Jogos Escolares Tv Sergipe;
Tricampeão na prova de Arremesso de Peso nos Jogos da Primavera;
Tricampeão na prova de Lançamento de Pelota nos Jogos da Primavera;
Tricampeão na prova dos 100m rasos nos Jogos da Primavera;
Competições Nacionais:
Bicampeão na prova de Arremesso de Peso nas Paralimpíadas Escolares Nacional;
Bicampeão na prova de Lançamento de Pelota nas Paralimpíadas Escolares Nacional;
Campeão na prova de Lançamento de Dardo nas Paralimpíadas Escolares Nacional;
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