
 

 
 
 
 
 

CURRICULUM DO CANDIDATO 

Lielson Milburges da Costa Junior, é nascido em Belém do Pará no dia 16/09/1975, 

47 anos de idade, casado há 18 anos com a Sra. Márcia de Araújo da Costa, tenente coronel 

da Polícia Militar do Amapá, formado em Educação Física, CREF 2429 G/PA, Bacharel em 

Direito formado pela Universidade de São Paulo – UNICID, graduado em 1º lugar no Curso 

de Formação de Oficiais PMPA 2003, 1º Colocado no Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais 

PMPA 2013 e 2º Lugar do Curso Superior de Polícia PMPA 2020. 

Em sua carreira militar possui diversos cursos operacionais que vão desde o de 

instrutor de polícia comunitária, especialização em defesa pessoal, combate a corrupção, 

passando pelos de estágio de operações policiais em área de selva, radiopatrulha e 

finalizando no Curso de Operações de CHOQUE do BOPE PMAP, e por isso serviu em boa 

parte de sua carreira no Batalhão de Operações Especiais, Centro de Formação e 

Aperfeiçoamento, Batalhão de Policia Militar de Fronteira (12º BPM – Oiapoque) além do 

Batalhão de Radiopatrulhamento. 

Iniciou a prática de Wrestling no ano de 1996 no polo de treinamento da guarda 

municipal de Belém, prosseguindo sua atuação inicialmente como atleta e atualmente, após 

ter introduzido o Wrestling no Amapá no ano de 2006, ajudou a fundar a Federação 

Amapaense de Wrestling. 

Criou o PROJETO LUTA AMAPÁ que atua formando professores, descobrindo 

talentos e treinando os jovens amapaenses não apenas na capital do Estado, mas também 

em regiões longínquas, como por exemplo a cidade do Oiapoque, extremo norte do Brasil, 

município que possui um pólo de projeto desde 2014. As ações deste projeto formaram todos 

os técnicos que existem no Amapá e seus resultados podem ser observados na quantidade 

expressiva de jovens amapaenses classificados nas primeiras posições do último ranking da 

CBW nas categorias cadete, junior e sênior. 

Ressalte-se que tais trabalhos são feitos nas horas de folga de seu emprego militar, 

todavia, sempre entendo que não há crescimento do Wrestling sem o entendimento total de 

que o aluno e atleta é importante, mas este não seria nada sem seu técnico, e este técnico 

não seria nada sem as ações de gestão das federações, e que também a gestão das 

federações não teriam razão de existir se não fosse a existência dos atletas e técnicos, ou 

seja, cada elemento é importante dentro de sua perspectiva conjuntural e como tal deve ser 

respeitado, inclusive pela própria CBW. 
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LIELSON MILBURGES DA COSTA JUNIOR – Candidato a vaga 
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