
 

 
 
 

Nota de Repúdio – Atletas da Paracanoagem 
 

Os atletas da Paracanoagem Brasileira, com apoio da Confederação Brasileira de Canoagem, 

repudiam com veemência uma matéria do jornalista da TV Carajás, Aldery Ribeiro, o qual o mesmo 

compara discussões em redes sociais a Participação em Paralimpíada, na situação que o mesmo o 

atleta ganhando você continuará deficiente, aleijado. 

 

Repudiamos, assim como a fala do Referido apresentador, qualquer ato de preconceito e 

depreciação a pessoa deficiente, bem como a sua luta diária pela acessibilidade e reconhecimento. 

O senhor jornalista não deve reconhecer o mínimo do trabalho realizado diariamente por todos os 

atletas do movimento paralímpico, ou ainda as pessoas com deficiência que encontram barreiras 

diárias em seus deslocamentos. 

 

Salientamos que ao contrário do que o retratado pelo senhor, os Jogos Paralímpicos Rio 2016 teve o 

recorde histórico de venda de ingressos e muitas pessoas preferiram acompanhar a este evento do 

que ao próprios Jogos Olímpicos. Inclusive o convidamos para conferir um evento da nossa 

modalidade. 

 

Por fim, atletas (seja olímpico ou paralímpico) treinam diariamente para buscar novos resultados e 

objetivos. E o aplauso não é apenas mera ação por conta do alcance de suas metas e sim a força para 

que eles se dediquem diariamente em prol de suas novas conquistas, seja representando. 
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