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E S P E C I A L :  

*  Maratona de Tóquio 

 

Mario Quintana 

“ Viver é acalentar sonhos e esperanças, 

fazendo da fé a nossa inspiração maior. 

É buscar nas pequenas coisas,  um 

grande motivo para ser feliz” 

Carta da Diretoria 

Faaaala família Achilles!!! 

 

Sou o Dalmiro e estou na Achilles desde seu início 
mas venho nesta causa desde 2004. Em nome da 
diretoria quero começar agradecendo a todos os 
guias pela disponibilidade e empenho nos trabalhos 
executados para esse grande projeto chamado 
ACHILLES. 

Cuidamos de atletas especiais e para isso também precisamos de 
guias especiais. Para melhorar a seleção e buscar pessoas que 
queiram, de verdade, assumir este importante papel, a praticamente 
um ano implantamos uma metodologia para formar novos guias. 
Com esta ação identificamos pessoas maravilhosas, engajadas e 
com o propósito de ajudar no que for necessário para atingir o objeti-
vo que é atender ACDs na prática da corrida. São pessoas pratican-
do o voluntariado com amor e caridade e que ajudam além do dia de 
prova, colaboram nos treinos dos atletas nos finais de semana, na 
logística para chegar até os eventos e pontualmente conforme identi-
ficam uma necessidade que é possível ajudar.  

Com esta grande equipe de guias, podemos fazer a diferença na vi-
da de muita gente como atletas e seus familiares, pessoas do nosso 
ciclo de convívio, onde podemos de alguma forma influenciar e prati-
car esta ação de solidariedade. 

É  um prazer fazer parte desta grande família Achilles. 

Muita LUZ a todos... 

dalMIRO  
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Maratona de Tóquio  
A Maratona de Tóquio (42.195 mts), é disputada anualmente em fim de fevereiro ou início de março nas ruas de 

Tóquio, capital do Japão. Até 2013  eram apenas cinco o grupo das Majors* (Boston, Londres, Berlin, Chicago e 

Nova Iorque), mas a partir deste ano de 2013, Tóquio começou a integrar o grupo. 

Existente desde 2007, ela é uma prova que deriva da antiga Maratona de Tóquio, nome que englobava duas 

outras maratonas realizadas na cidade, a Maratona Internacional de Tóquio, uma prova apenas masculina dispu-

tada desde 1980 e a Tokyo-New York Friendship International Marathon, disputada desde 1981. Neste ano, as 

duas foram disputadas com um mês de diferença no mesmo local. Com a impossibilidade da cidade de lidar com 

duas maratonas no mesmo ano, a partir de 1982 elas passaram a ser disputadas em anos alternados, sendo as 

duas conhecidas popularmente como Maratona de Tóquio. Também neste período, entre 1979 e 2008 a cidade 

abrigava uma maratona apenas feminina, a Maratona Internacional Feminina de Tóquio. 

 

Isto tudo se dava pelo costume japonês de não misturar homens e mulheres numa mesma prova atlética. Quan-

do em 2007 os japoneses decidiram juntar todos os corredores independente do sexo numa mesma prova, que 

resultou na atual maratona e as duas anteriores foram extintas. A antiga Maratona Feminina de Tóquio passou a 

ser disputada em outra cidade, Yokohama, como Maratona Feminina de Yokohama, uma das três usadas como 

seletiva japonesa para  Campeonatos Mundiais e Jogos Olímpicos, junto com a Maratona de Nagoia, existente 

desde 1980 e a Maratona Internacional Feminina de Osaka, desde 1982, todas exclusivamente para mulheres, já 

que no Japão é costume de forte tradição provas atléticas apenas para mulheres. 

 

Tokyo assim como as demais Majors* são muito disputadas pelos atletas amadores, o número total de inscritos 

na loteria (sorteio para conseguir uma vaga) foi de mais de 239 mil para a prova de 2020, das quais apenas cerca 

de 30 mil são sorteadas para participar. 

O recorde da prova pertence ao Quênia tanto no masculino quanto no feminino: Wilson Kipsang – 2:03.58 – e 

Sarah Chepchirchir – 2:19:47 – ambos em 2017.  

Na edição deste ano, que foi realizada no dia 01 de março, ela foi disputada apenas pelos atletas profissionais e 

cadeirantes, para os amadores ela foi cancelada devido ao Corona Virus, uma decepção para os que já haviam se 

preparado e comprado pacotes para a participação! 

 

Se você pretende participar em 2021, fique atento aos prazos para inscrição no site www.marathon.tokyo 

  

* World Marathon Majors é uma série de seis das maiores e mais renomadas maratonas no mundo, onde os maiores atletas 
competem por um premio final de 1 milhão de dólares, a série conta com as maratonas de Tókio, Boston, Londres, Berlin, 

Chicago e Nova Iorque. Informações completas no site www.worldmarathonmajors.com 

G O  A C H I L L E S  

POR QUE CORRER CONOSCO? 

As pessoas se juntam a Achilles por muitas razões e com muitos objetivos: melhorar a força físi-

ca; construir confiança; ou para ajudar alguém a realizar seu sonho; e todos os nossos membros 

e voluntários trabalham duro para alcançá-los. 

Mas algo mais acontece na Achilles que poucos esperam, mas todo mundo gosta. É o senso de 

amizade, encorajamento e comunidade que as pessoas encontram conosco. Sempre acreditamos 

que, com apoio, educação e treinamento, as pessoas com deficiência podem participar e ter su-

cesso nos esportes tradicionais. 

Hoje, com membros em mais de 70 países, ainda somos uma organização de comunidades. Ao 

treinar e competir juntos, os atletas com deficiência e saudáveis aprendem a se apoiar e a se 

concentrar no que os une, e não no que pode mantê-los separados. 
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Surdos, Libras, Pessoas com Deficiência. 

Libras – Língua Brasileira de Sinais, é uma língua viva e regional.  Cada Estado tem suas 

características próprias, assim como nos Estados Unidos temos, ASL – American Sign 

Language, na França,FSL – Língua Francesa de Sinais,  e assim sucessivamente. 

Muitos ainda não sabem e dizem erroneamente que Libras é linguagem. Libras é uma 

língua como outra qualquer, pois tem gramática, regras, etc... Outros também ainda 

não sabem que não existe “surdo-mudo”. Existe surdo ou deficiente auditivo. O surdo 

não fala porque não ouve, mas emite sons. É importante ressaltar a diferença entre 

surdo e deficiente auditivo. 

Nosso país está muito aquém nesta luta pela inclusão, não só na língua de sinais, como qualquer outro tipo 

de deficiência. Nossos surdos “sofrem” em consultórios, médicos, hospitais, repartições, lojas, em todos os lugares, pois pouco se  

encontra intérpretes de Libras nestes ambientes.  

Quando me refiro ao intérprete, estou falando realmente de pessoas capacitadas, pois se há uma interpretação errada, mal feita, o 

transtorno poderá ser ainda maior com sérios danos. 

Posso citar um caso acontecido recentemente em um hospital: uma paciente surda  precisou  passar por uma cirurgia de emergência. 

Estava acompanhada por sua intérprete, mas o médico não queria autorizar de maneira alguma sua entrada ao Centro Cirúrgico. Foi 

preciso muito esforço para o consentimento da entrada da mesma para acompanha-la  na operação. Assim que o médico colocou a 

máscara para sedação, a paciente surda, através da datilologia ( escrita com as mãos), sinalizou a palavra “vômito”. Imediatamente a 

intérprete avisou ao médico o ocorrido e o mesmo retirou a máscara da moça. 

Se ela não estivesse ali presente, a paciente teria morrido por asfixia. 

Situações como esta que narrei aqui, acontecem muito e por vezes, tão graves quanto.  

Sou muito grata em participar da Equipe Achilles e poder divulgar a língua de sinais e ajudar  na medida do possível  os surdos.  

Quero parabenizar a Equipe  Achilles International Brazil, por este trabalho  lindo e sério de inclusão de suma importância para nos-

sos atletas com deficiência. 

 

FIQUE LIGADO.... “ Deficiência Auditiva: 

consiste na perda parcial ou 

total da capacidade de detectar 

sons, causada por má-formação 

(causa genética), lesão na 

orelha ou na composição do 

aparelho auditivo.  

Surdez: 

 é considerado surdo todo 

aquele que tem total ausência 

da audição, ou seja, que não 

ouve nada.“ 

Projeto Treinos Livres  

Não é novidade que qualquer atleta que se disponha a participar 

de uma competição precisa passar por uma fase preparatória 

tanto melhor, quanto maior é a expectativa pelo resultado que 

se espera. Dentre as várias questões envolvidas, uma das princi-

pais é a preparação física. O Proje-

to Treinos Livres nasceu em mea-

dos de 2019 a partir do entendi-

mento de um grupo de guias de 

que a missão Achilles poderia 

abranger além das provas, a fase 

preparatória de nossos atletas. Viu

-se nisso uma oportunidade de 

cumprir a missão Achilles de for-

ma mais efetiva. 

Nossa presença constante nos 

parques oportunizou que pessoas 

simpáticas à nossa causa, futuros atletas ou parentes/

responsáveis por eles e interessados em se tornarem guias, to-

massem contato ou mesmo vivenciassem a experiência de nosso 

trabalho através de interações com nossos guias e atletas em 

atividades supervisionadas denominadas Day Experience. 

São visíveis as melhoras em termos de condicionamento físico de 

todos os que participam assiduamente do projeto. Do caminhan-

te ao corredor antigo, as distâncias percorridas e os ritmos vêm 

aumentando gradativamente e a disposição para buscar novos 

objetivos e persegui-los também. Na mesma medida, a confiança 

nos guias, bem como em si próprio cresceu, o que pode até 

refletir em suas vidas pessoais já que atividades meritocráticas, 

como é o caso da atividade física, costumam impactar positiva-

mente quem as executa. 

O Projeto Treinos Livres não tem endereço, data fixa, não é 

exigida participação frequente. Ele ocorre em vários parques, 

visando a disponibilidade e a facilidade para atletas e guias, mas 

assim como ocorre nas provas, sempre considerando a capa-

citação destes últimos. Os guias 

em treinamento são supervisiona-

dos e orientados. Obviamente a 

maior parte dos treinos ocorre 

nos principais parques e se con-

centram nos finais de semana, mas 

até agora atuamos em cerca de 11 

parques e treinos ocorreram em 

todos os dias da semana envolven-

do cerca de 30 atletas e quase 

igual número de guias e o desejo é 

que o projeto cresça bastante em 

número e dispersão trazendo, 

quem sabe, outras vocações além das que foram descobertas 

ao longo desse seu relativo curto tempo de existência. 

Objetivos iniciais do Projeto Treinos Livres: 

=> Melhorar o condicionamento físico dos atletas e sua taxa de   
inclusão; 

=> Aproveitando a disponibilidade de nossos guias, acelerar e me-
lhorar sua capacitação, as interações com atletas e outros guias e 
seu condicionamento físico; 

=> Aumentar a visibilidade de nosso trabalho perante a comunidade; 

Créditos textos e fotos: Cláudio Okano, guia Achilles 

Créditos textos e imagem:  Déborah Quirico,  Guia e Coordenadora de Libras aos guias Achilles  



3 PERGUNTAS PARA: Paulo de Almeida, 
Fale um pouco sobre sua trajetória como atleta amputado, os maiores desafios e conquistas! 

R: Em dezembro de 97 sofri um acidente na empresa onde trabalhava como almoxarife. Uma empilhadeira caiu so-

bre o meu pé direito, causando uma fratura exposta, o que teve como consequência a amputação do pé. 

Certo dia, estava assistindo a uma competição de triatlon, onde havia um atleta correndo com perna mecânica, o 

que me chamou muito a atenção, e foi a partir daí que comecei os treinamentos e decidi que iria fazer a corrida de 

São Silvestre de 1998. 

Comecei a treinar em Vargem Grande Paulista, a 30 Km de São Paulo, porque eu tinha acabado de colocar a prótese 

e não gostava que as pessoas me vissem de bermuda. Sempre que iniciava minha corrida na estrada, os carros que 

passavam buzinavam e as pessoas acenavam para mim. Este incentivo me fortaleceu, porque concluí que elas gosta-

vam de me ver correndo. Depois de alguns dias, resolvi então tomar o ônibus só de bermuda e camiseta, mesmo 

sem saber como seria a reação dos outros passageiros. Nada aconteceu! 

Corria quase todos os dias sem orientação profissional, minha prótese não era adequada, acabei me machucando, o 

que me impossibilitou de participar da prova. 

Decidido, comecei a treinar novamente, inicialmente sem um treinador. Queria correr os 42km e os 195 metros da 

Maratona de São Paulo! Eu tinha 6 meses para treinar. 

Foi muito emocionante! Cheguei às 5h da manhã, sendo que a largada era às 9h. Larguei com o pelotão de elite e 

outros atletas de cadeira de rodas. Terminei a prova em 5h48min, depois de alguns percalços, fortes emoções e 

desafios. Foi depois dessa maratona que minha vida começou a mudar, arrumei um treinador e uma academia para 

treinar. Depois dessa prova, consegui alguns patrocínios e fui convidado a participar de outras provas no Brasil e no 

exterior, como a Maratona do Rio, Curitiba, Blumenau, Chicago e Nova Iorque. Participei de várias competições de 

triatlon e corridas de rua, entre elas a volta da ilha de Florianópolis de 155km.Fiz também a Comrades Marathon, 

prova na África do Sul de 90Km. O esporte me mostrou como um indivíduo deve ser. 

 

2. Você tem uma Clínica que está funcionando há pouco mais de um ano, o que ela faz e que serviços oferece? 

R: Sempre ajudei outros atletas amputados. Ajudei muita gente, cada um com sua história e dificuldades, ajudava de 

maneira pessoal, não muito profissional. Tive a minha história e vivenciei muito de perto a história de muitos outros, 

mas queria fazer mais. 

Foi assim que nasceu o Pé Ativo, a clínica surgiu da vontade de fazer a diferença na área da reabilitação ortopédica. 

Diminuir as dificuldades para quem precisa. O mercado de órteses e próteses é restrito e pouco acessível. 

Eu, como atleta amputado, o Rodrigo como protético com mais de 20 anos de experiência e o Nilo com sua forma-

ção acadêmica e experiência de mercado nos juntamos para mudar. Nossa inspiração está na bagagem de vida que 

trazemos. 

Sabemos das dificuldades enfrentadas e por esse motivo nosso desejo é alcançar o maior número de pessoas que 

precisam de uma reabilitação com qualidade, independente de necessidade e condição de cada um que chega a nós. 

Sempre digo para os nossos pacientes que somos mais que uma equipe técnica capacitada e experiente, “somos 

como você”. 

  

3. Sabemos que você auxilia muita gente, como isto funciona? 

Agora consigo ajudar mais, quando não é de maneira particular, através da clínica, ouvindo, entendendo, porque já 

senti na pele. Estamos implantando uma linha de financiamento para pacientes. Próteses são caras no geral, porque 

possuem muitos componentes importados. Em paralelo, sempre buscamos opções e inovações que impactem tra-

zendo mais qualidade a um melhor preço. Estamos de perto com pesquisadores, sempre de olho no que tem de 

novo. Nosso objetivo é antes de tudo resgatar a qualidade de vida. 

 

Uma historia de superação 

 

 

 

 

 

 

*Paulo de Almeida, atleta amputado, corredor de ultramaratona 

e atleta premiado pela Achilles International em Nova Iorque  
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Créditos textos e fotos: João André Neto, guia Achilles. 

Como consegui o contato? Conversando com ami-

gos...pedindo ajuda! No caso da Adeva, a indicação 

veio do nosso querido atleta Nô. 

Uso a mídia , tipo FB e Insta, jamais como intuito de pro-

moção pessoal, mas como forma de divulgar uma causa 

que acredito e sou apaixonado. E o resultado veio...Revi 

um amigo num jantar da escola, e este me contou que 

gostava muito das minhas postagens, e gostaria de fazer 

uma parceria com a empresa que ele trabalha, que é o 

Carrefour. 

A ideia avançou e esta parceria está sendo planejada. 

Fiz um whats destinado a todos os meus grupos, escola, 

faculdade, clube, corrida, família, etc.. Pedindo ajuda para 

indicação de futuros atletas. De que forma? Pedindo aos 

diretores de empresa que me colocassem em contato com 

o RH ou com o assistente social, para eu fazer a divulga-

ção da Achilles, e poder oferecer inclusão social aos funci-

onários deles, através do esporte. E frisei que todos co-

nhecem alguém que tenha alguma deficiência, e está em 

casa parado, no famoso sofá da netflix. E pedi para me 

colocarem em contato com esta pessoa também. 

Resultado: estou com contato das seguintes empresas: 

Bridgestone, Atlas Copco, Suzano Papeis, Santander, 

Assembleia Legislativa, Padre Chico e APAE. Agora, é 

trabalhar para isso acontecer... 

Um outro amigo me indicou o presidente do Dante Alighi-

eri. Marquei reunião com ele, Sr. José Farina, pois ele 

queria me conhecer. Para minha surpresa, ele virou auditi-

vo com 2 anos, aprendeu leitura labial, desenvolveu uma 

memória fantástica, fez 4 faculdades e 4 doutorados, fala 

5 línguas e viajou o mundo toda a trabalho como trade. 

Hoje é presidente do Dante, de forma benevolente. Ele se 

dispôs me colocar em contato com o RH do CIEE e ir co-

mo voluntário em futuras palestras que conseguirmos fa-

zer nas associações relativas a audição. Além disso tudo, 

ele também é corredor...foi campeão sul americano em 

provas curtas. Tem mais de 400 medalhas! Já contei para 

ele do Tio Barba !! 

Ou seja, para fazer a Achilles crescer, basta falar, basta 

contar, basta cativar....e tudo isso é muito simples, quando 

se acredita na causa e se envolve nela com amor. Simples 

assim...basta querer! Você quer, então comece... nosso 

apoio você terá! 

Multiplicando a Missão 

Fazer parte da Família Achilles, muitas vezes, está muito 

além de ser um atleta ou ser um guia... 

Ser atleta ou ser guia, fazem parte de um entrosamento 

natural, decorrente de um prazer espontâneo, que já está 

dentro dos nossos corações. 

Mas o que nós, atletas e guias,  podemos fazer além 

disso ? Inúmeras coisas...aonde a principal, é botar nos-

sa mente e nosso coração para fazer a Achilles crescer. 

Porque em outros países ela é forte ? O que eles tem e 

nós não ? Nada !!! Temos muito mais que nossos Achilli-

anos internacionais. Temos a alegria, o calor e a espon-

taneidade brasileira. Nós sabemos chegar no amigo, 

convencer, contar, vibrar, abraçar, empolgar, e muito 

mais ainda...temos o prazer da conquista !! Está em nos-

so sangue...nosso jeito brasileiro de viver, descontraído ! 

Tracei como meta pessoal, aumentar o número de futu-

ros atletas para a Achilles. Aí pensei... como ? Muito 

simples, indo atrás ! Basta dar o primeiro passo... 

O primeiro passo feito foi começar a contar para os ami-

gos. Mostrei a alegria em guiar um atleta, e o quanto 

essa troca maravilhosa faz bem a todos. O clube do qual 

sou sócio, fez uma reportagem na revista sobre mim e 

sobre esta dedicação. 

Pedi ajuda...e a primeira oportunidade apareceu com a 

Fundação Dorina. A Equipe Achilles foi lá , fizemos uma 

palestra, explicamos 

nossos objetivos e be-

nefícios que os futuros 

atletas teriam, e o re-

sultado está aí. Alguns 

atletas via FD já estão conosco. Eles já estão com objeti-

vos pessoais diferentes, inclusão social, mais saúde, e 

alegria em ser Achilliano.  Neste primeiro semestre, tere-

mos a segunda palestra sendo realizada lá. 

O mesmo caminho está sendo traçado para a Adeva e 

para a Laramara. Plantaremos a semente, e rezaremos 

para os frutos virem. 
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Nossa Filosofia 

“Pessoas com deficiência não são diferentes de outras pessoas Ou Atletas com deficiência (ACDs ) não são diferentes de outros atletas.” 

É uma organização mundial, representada em mais de 35 países. 

Nossa missão é permitir que pessoas com todos os tipos de deficiência 
possam participar no objetivo final do atletismo, promover a realização 
pessoal, melhorar a auto-estima e diminuir barreiras. 

Encoraja pessoas com doenças a sentirem o prazer de correr e de parti-
ciparem em eventos com o público em geral. 

Acreditamos que pode-se inspirar outras pessoas, corredores ou espec-
tadores, a participarem das corridas de rua. 

Achilles iniciou-se em 1983, fundado por Dick Traum( amputado de joelho) e Robert Glover ( técni-
co), em New York. Em 1976 Dick foi o primeiro amputado a terminar uma maratona correndo. 

Entre em contato: 

contato@achillesinternationalbrazil.com 

 www.achillesinternationalbrazil.com 

achillesinternationalbrazil 

AchillesIB 

Aos que ainda não tomaram contato com o projeto, fica o convite para que procurem se informar, tirem suas dúvidas, participem 

ainda que de forma experimental e nos ajude a torná-lo o mais abrangente e democrático possível. 


