
Medley/Campinas

Elenco temporada 2011/2012

1 – Thiago de Souza Aranha Duarte (ARANHA) 
Nascimento: 25/09/81 (30 anos) – Santos (SP)
Altura: 1m95 Posição: Ponta
Equipes: Andorra TX (02/04), Tourcoing L.M (04/05 e 09/10), Paris 
Volley (05/07), Arkas (07/08), Noliko (08/09) e Pinheiros/SKY (10/11) – 
Primeira temporada no Medley/Campinas

Principais resultados: Bicampeão francês (05/07) e campeão belga (08/09), campeão 
da Super Copa Francesa (05/07) e da Super Copa Belga (08/09); duas medalhas de 
bronze na CEV (Competição Europeia de Vôlei) e vice da Copa Turca (08/09).
Aranha segundo Cacá Bizzocchi: Atleta experiente, principalmente no cenário 
internacional. É especialista na recepção. 

2 – Robson Tadeu de Fazio (BOB) 
Nascimento: 25/04/79 (32 anos) – Barretos (SP) 
Altura: 2m08 Posição: Oposto
Equipes: Lupo/Náutico (02/03), Intelbras (03/05), Cimed (05/06 e 
09/11), Korean Air Jumbos (06/08), Brasil Vôlei Clube (08/09). 
Primeira temporada no Medley/Campinas

Principais resultados: Bicampeão da Superliga e campeão Sul-Americano de Clubes.
Bob segundo Cacá Bizzocchi: Atleta especialista na função de definição ofensiva. 
Jogou em equipes de ponta e disputou várias finais, o que aumenta a capacidade de 
decisão em momentos importantes.

3 - André Ricardo Lukianetz (LUKIANETZ) 
Nascimento: 05/12/82 (28 anos) - Três de Maio (RS)
Altura: 1m92 Posição: Ponta
Equipes: Unisul (99/02), ABC Santo André (02/03), UCS (03/04), 
S.L.Benfica (04/07) Lupi Pallavolo (07/09), Friedrichshafen (09/10). 
Segunda temporada no Medley/Campinas.

Principais resultados: Campeão catarinense (00/01;01/02), campeão dos Jogos Abertos 
de Santa Catarina (00/01;01/02), campeão brasileiro de seleções juvenil (02), campeão da 
Superliga  (04),  campeão  português  (04/05),  campeão  da  Taça  de  Portugal 
(04/05;05/06;06/07), campeão alemão (09/10), campeão dos Jogos Regionais (10) e vice-
campeão paulista (11).
Lukianetz segundo Cacá Bizzocchi: Remanescente da temporada passada, tem 
experiência no exterior e destaca-se principalmente na recepção. Tem alta capacidade 
física explosiva, o que o torna um atacante difícil de ser marcado.



5 – Robson Gomes Augusto (ROBINHO)
Nascimento: 02/06/85 (26 anos) - Três corações (MG)
Altura: 2m05  Posição: Meio-de-rede
Equipes: Vôlei Futuro – Segunda temporada no Medley/Campinas

Principais resultados: Campeão mineiro infanto-juvenil e vice-campeão mineiro adulto. 
Robinho segundo Cacá Bizzocchi: Remanescente da temporada passada, tem 
evoluído em todos os fundamentos. Atleta de bloqueio e ataques fortes e altos.

6 – Eykman Nunes Silva (EYKMAN)
Nascimento: 11/06/91 (19 anos) – Linhares (ES)
Altura: 1m92  Posição: Levantador
Equipes: Marechal Floriano (ES); Minas Tênis Clube (BH); Alvares 
Vitória (ES). Entrou no Medley/Campinas por meio da peneira

Principais resultados: Campeão estadual infanto e juvenil (06) (ES); campeão estadual 
juvenil (07) (ES); vice-campeão brasileiro juvenil 2ª divisão; campeão brasileiro juvenil 1ª 
divisão ()08;  vice-campeão do Sul-Americano Juvenil  (08);  campeão mineiro  infanto  e 
juvenil (09); campeão mineiro juvenil (10).
Eykman segundo Cacá Bizzocchi: Atleta juvenil, com grande potencial em sua posição.

7 – Evaldo Gabriel Ferreira Rosa (EVALDO)
Nascimento: 8/05/90 (21 anos) – Patos de Minas (MG)
Altura: 2m05 Posição: Meio-de-rede
Equipes: SESI-SP - Primeira temporada no Medley/Campinas   

Principais  resultados: Penta-campeão  estadual  mineiro,  tri-campeão  brasileiro  de 
seleções e campeão da Superliga.
Evaldo segundo Cacá Bizzocchi: Atleta jovem, com bom rendimento no bloqueio e 
grande potencial de evolução.



8 - Gustavo Guazzelli Bonatto (GUSTAVÃO) 
Nascimento: 02/01/86 (26 anos) - Caxias do Sul (RS)
Altura: 2m15 Posição: Meio-de-rede
Equipes: UCS (04/07), Tigre/Unisul (07/09), Sesi/SP (09/10). 
Segunda temporada no Medley/Campinas

Principais resultados: Campeão brasileiro juvenil (04), campeão gaúcho (05), campeão 
catarinense (07), campeão paulista (09), campeão da Copa São Paulo (09), campeão dos 
Jogos Regionais (10) e vice-campeão paulista (11). Pela seleção de novos jogou a Copa 
Panamericana (10) - 4º Lugar (Eleito Melhor Bloqueador), Universíade (11) – Bronze.
Gustavão segundo Cacá Bizzocchi: Atleta remanescente da temporada 2010/2011, que 
alia sua estatura à qualidade técnica. Gustavão tem um dos melhores bloqueios do Brasil 
e tende a evoluir nos outros fundamentos.

9 – Rodrigo de Gennaro Leme (RODRIGUINHO)
Nascimento: 09/04/80 (31 anos) – Campinas (SP)
Altura: 1m85 Posição: Levantador
Equipes: Olimpykus(97), Report/Suzano(98/01), Lupo Náutico(01/02), 
Wizard/Suzano (02/04), UCS/Colombo(04/05), Ulbra/Suzano (05/07), 
Banespa/São Bernardo(07/08), Framasil Pineto(08/09), BMG/Montes 
Claros(09/11). Primeira temporada no Medley/Campinas

Principais resultados: Campeão do Paulista e Jogos Abertos (98, 99, 00, 02, 03), 
campeão mineiro (09), campeão Copa Cimed (10). Campeão Troféu Globo Minas (09), 
campeão do Torneio Internacional Argentina (09), vice-campeão da Superliga (09/10; 
98/99) e vice-campeão paulista (11). 
Rodriguinho segundo Cacá Bizzocchi: Levantador de alta capacidade técnica, com 
experiência em decisões e capaz de conduzir a equipe nesta temporada com firmeza e 
habilidade.

10 –João Rafael de Barros Ferreira
Nascimento: 17/03/93 (18 anos) – Recife (PE)
Altura: 1m90 Posição: Ponta
Última equipe:  Entrou no Medley/Campinas por meio da peneira



11 – Bruno Augusto Iorio Zanuto (BORBA)
Nascimento: 03/03/83 (28 anos) – São Paulo (SP)
Altura: 1m99 Posição: Ponta
Equipes: BMG / Montes Claros 
Primeira temporada no Medley/Campinas

Principais  resultados:  Tri-campeão  da  Superliga,  campeão  sul-americano  e  mundial 
pela Seleção infanto e vice-campeão mundial e sul-americano pela Seleção juvenil.
Borba segundo Cacá Bizzocchi: Atacante de potencial físico invejável, experiente e com 
alto rendimento no ataque e no bloqueio. 

12 – Thiago de Oliveira Guimarães
Nascimento: 07/08/91 (20 anos) - São Gonçalo (RJ)
Altura: 2m01 Posição: Meio

Equipes: Entrou no Medley/Campinas por meio da peneira
Principais conquistas:

13 - André Heller (HELLER)
Nascimento: 17/12/75 (35 anos) - São Leopoldo (RS)
Altura: 1m99 Posição: Meio-de-rede
Equipes:Vivo/Minas  -  
Segunda temporada no Medley/Campinas

Principais resultados:  Campeão (04) e vice-campeão olímpico (08), campeão mundial 
(06), hexacampeão da Liga Mundial (01, 03, 04, 05, 06 e 07), bicampeão da Copa do 
Mundo (03 e 07) e pentacampeão da Superliga.
André Heller segundo Cacá Bizzocchi: Capitão da equipe desde o ano passado, Heller 
alia experiência à alta qualidade técnica, principalmente no ataque. A liderança é exercida 
por meio do exemplo, sendo sempre referência em dedicação e profissionalismo para 
todos os integrantes do time.



14 - Lucas Provenzano João de Deus (LUKINHA)
Nascimento: 26/01/87 (24 anos) - Porto Alegre (RS)
Altura: 1m79 Posição: Líbero
Equipes: Online (04/07), Unisul (07/09) e Lupo/Náutico (09/10)
Segunda temporada no Medley/Campinas

Principais resultados: Campeão gaúcho (04/05), Copa Mercosul (05), Campeão 
Catarinense (07), Campeão sul-americano infanto (04), Campeão do Mundial Infanto (05), 
vice-campeão (eleito melhor recepção) do Sul-Americano Juvenil (06), campeão (eleito 
melhor recepção e melhor líbero) do Mundial Juvenil (07),  campeão (eleito melhor líbero) 
da Copa Panamericana (11), campeão dos Jogos Militares (11).
Lukinha segundo Cacá Bizzocchi: Líbero da equipe em 2010/11, Lukinha vem 
crescendo constantemente na posição, função na qual se adquiri evolução em longo 
prazo. Apresenta determinação e coragem, qualidades indispensáveis para um líbero.

15 - Tiago Wesz (MÃO) 
Nascimento: 12/02/89 (22 anos) - Ijuí (RS)
Altura: 2m03  Posição: Ponta
Equipes: Online/São Leopoldo (06/07), Fátima/ UCS (07/08), SADA/
Cruzeiro (08/09), LUPO/Náutico (09/10). 
Segunda temporada  no Medley/Campinas

Principais resultados: Campeão Mineiro (09), campeão dos Jogos Regionais (10), 
Campeão mundial juvenil (09).
Mão segundo Cacá Bizzocchi: Atleta com potencial, foi mantido nesta temporada pela 
evolução demonstrada em 2010/11. É um dos melhores bloqueadores entre os ponteiros 
do País.

16 – Carlos Fidele Arozio Faccin (FIDELE) 
Nascimento: 14/01/87 (24 anos) – Americana (SP)
Altura: 2m06 Posição: Levantador
Equipes: Santander, Vôlei Futuro, BMG / São Bernardo 
Primeira temporada no Medley/Campinas
Principais resultados: Bicampeão sul-americano e campeão 

mundial pela Seleção juvenil, tetra-campeão paulista juvenil e  vice-campeão do sul-
americano interclubes.
Fidele segundo Cacá Bizzocchi: Atua em uma posição na qual a alta estatura sempre 
foi encarada como empecilho. A habilidade e a determinação tem feito de Fidele uma das 
grandes promessas do vôlei nacional. Saca e bloqueia muito bem.



18 - Franco Willian Cargnin Paese (FRANCO) 
Nascimento: 01/03/90 (21 anos) - Bento Gonçalves (RS)
Altura: 2m01 Posição: Oposto
Equipes: Náutico / Araraquara 
Segunda temporada no Medley/Campinas
Principais resultados:  Campeão mundial juvenil 09.

Franco segundo Cacá Bizzocchi: Teve oportunidade de atuar em várias partidas na 
temporada passada e mostrar sua alta capacidade de salto e habilidade ofensiva. 
Bloqueia muito bem e tem tudo para evoluir em 2011/12. 

COMISSÃO TÉCNICA

Maurício  Lima  – Diretor  de  voleibol  da  equipe 
Medley/Campinas – 27 de janeiro de 1968 (42 anos) – Nasceu 
em Campinas (SP) – Encerrou a carreira de jogador em 2005. 
Defendeu a Seleção Brasileira durante 14 anos e conquistou 
duas medalhas de ouro em Jogos Olímpicos: Barcelona/92 e 
Athenas/04.  Atuou  em  clubes  como  Banespa,  Olympikus, 
Minas  Tênis  Clube,  além  dos  italianos  Daytona  Modena  e 
Macerata. 

Entre os diversos títulos com a Seleção Brasileira, Maurício soma em seu currículo os de 
heptacampeão  sul-americano,  tetracampeão  da  Liga  Mundial,  bicampeão  da  Copa 
América, campeão da Copa do Mundo e do Mundial, entre muitos outros. As conquistas 
individuais também fizeram parte da carreira de Maurício. Ser recordista de jogos pela 
Seleção  (575  partidas),  ter  sido  o  melhor  levantador  nas  Olimpíadas  de  92,  no  Sul-
Americano em 89, 91 e 93, e no Mundial da Argentina, em 2002, foram algumas delas.

Carlos  Eduardo  Bizzocchi (CACÁ) – Técnico  da  equipe 
Medley/Campinas – 30 de julho de 1962 (48 anos) – Nasceu 
em São  Paulo  (SP)  –  Cacá  Bizzocchi  já  dirigiu  importantes 
equipes do cenário brasileiro,  como BCN / Osasco e Sollo / 
Tietê no feminino, e Banespa e Palmeiras no masculino, entre 
outras. 

Na Seleção Brasileira Adulta, também trabalhou como auxiliar técnico, tanto no masculino 
como  no  feminino,  e  integrou,  ao  lado  de  Maurício,  a  equipe  campeã  olímpica  em 
Barcelona/92. Após uma fase como comentarista da TV Bandeirantes, foi convidado pelo 
ex-levantador para comandar a nova equipe campineira. 

A Comissão Técnica da equipe Medley/Campinas conta ainda com o assistente-técnico 
Gerson de Oliveira Amorin (Gersinho), o preparador físico  Bruno Cecon Spíndola; o 
médico  Márcio  Régis  de  Souza;  o  massagista  Luiz  Carlos  Souza (Luizão);  o 
fisioterapeuta  Marcelo  Duval  Guidotti;  a  estatística  é  Amanda  Barsi;  os  auxiliares 
Humberto Rodrigo Almeida e César Dini, além da equipe de coaching esportivo Sabine 
Zink Bolonhini e Larissa Zink Bolonhini. Fernando Maroni é o supervisor.

                    
Fone:(11)4438-8200-redacao@photoegrafia.com.br-www.photoegrafia.com.br

mailto:4438-8200-redacao@photoegrafia.com.br
http://www.photoegrafia.com.br/

