
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA Nº 03/2022 DA COMISSÃO DE ATLETAS DA 
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE ATLETISMO, RELIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2022 DE 
FORMA VIRTUAL NO APLICATIVO GOOGLE MEET 
 

Data: 29 de abril de 2022. 

Aplicativo: Google Meet 

Horário de início: 19h30. 

Horário de término: 21h00. 

Presentes:  

1. Allan da Silva Wolski; 

2. Cisiane Dutra Lopes; 

3. Cleiton Cezário Abraão; 

4. Elianay S. P. Barbosa; 

5. Flavia Maria de Lima; 

6. Jaqueline Beatriz Weber; 

7. Kelvin Vieira de Jesus; 

8. Sophia Laura do Amaral Salvi. 

Ausência justificada: 

1. Pedro Honório do Nascimento 

 

Pauta 

1. Sugestões de ações para a temporada 2022, baseadas nas informações 

repassadas na Assembleia Geral 

O Presidente Cleiton saudou a todos os presentes, e iniciou sua fala destacando a 

necessidade de se reavaliar o Programa Seleção Permanente. Segundo ele, este 

programa necessita ser muito mais amplo, abrangendo atletas que muitas vezes são 

esquecidos ou que estão quase ali, brigando por medalhas a nível nacional, porém sem 

o apoio de Forças Armadas ou dos poucos clubes atuais que pagam salários razoáveis. 

Na sequência, a vice-presidente Jaqueline, concordou, e sugeriu então uma análise de 

orçamento e valores que contemplassem por exemplo todos os medalhistas do Troféu 

Brasil de Atletismo, competição máxima do calendário nacional. O representante Allan, 

ficou responsável de analisar e sugerir valores que se encaixassem dentro do atual 

orçamento dedicado ao programa. A vice-presidente sugeriu ainda a volta do 

pagamento pecuniário em competições nacionais, principalmente no Troféu Brasil de 

Atletismo e também em todas as Copas, como por exemplo, a de Cross, Combinadas, 

Meio-fundo/Fundo. Ela ressaltou a fala do ministrante do curso de meio-fundo, Guenter, 

que disse que a maneira de atrair centenas de jovens a praticar o Cross Country na 

Uganda, e consequentemente elevar o nível técnico da prova, foi pagar uma ótima 

premiação financeira, além de outros prêmios, como casa e carro. Desta forma, 

naturalmente os jovens e adultos, passaram a se dedicar sonhando em atingir aquele 

patamar de resultado, coisa que acontece, com suas devidas proporções, com o futebol 

no Brasil. O representante Allan e a representante Elianay, sugeriram ainda, premiações 

por meio de materiais esportivos para os atletas em Campeonatos Brasileiros, 

incentivando assim também os mais novos a elevarem os seus níveis, além de colaborar 

diretamente com os treinamentos dos atletas. Na sequência a representante Flávia 

ressaltou a importância da realização de GPs Internacionais, como os que vinham 
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ocorrendo em São Paulo. Relembrando ainda, que em ciclos anteriores, chegavam a se 

ter 5 competições assim, com pagamento pecuniário de até três mil dólares. Bem como 

também os campeonatos nacionais interseleções, os quais os 10 melhores atletas de 

cada prova, eram custeados pela própria CBAt para disputar o certamente nacional, 

sugerindo que desta forma, que os 5 primeiros colocados do ranking, por exemplo, 

poderiam ser subsidiados pela CBAt nos nacionais, similarmente ao que aconteceu na 

Copa Brasil de Cross Country. Flávia ainda ressaltou a importância de a Comissão 

desenvolver campanhas contra o abuso e assédio, ampliando a discussão sobre esses 

temas e informando a comunidade, e principalmente aos atletas, quais as diferentes 

formas de agressão e os caminhos para realizar as denúncias. Na sequência, a vice-

presidente ressaltou que entende que todas essas reinvindicações necessitam de 

orçamento para serem realizadas, porém acredita que os programas existentes 

precisam ser constantemente reavaliados, bem como abordado em Assembleia, o 

orçamento da Confederação, através de Projetos de Lei de Incentivo, poderá sofrer 

significativos aumentos, desta forma podendo englobar estas e outras ideias. 

Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, o presidente Cleiton reiterou a 

importância de levar esses apontamentos aos gestores e agradeceu a participação de 

todos, e às 21h00min deu por encerrada a sessão, sendo que eu, Jaqueline Beatriz 

Weber, na condição de vice-presidente, lavrei a presente ata, a qual foi lida e aprovada 

por todos ao final da reunião. 

 

                               
____________________           ____________________            ____________________ 
   Cleiton Cezário Abrão             Jaqueline Beatriz Weber                Cisiane Dutra Lopes         

 

 

                                      
 ___________________        ____________________       ______________________ 
   Allan da Silva Wolski                   Flávia Maria de Lima                Kelvin Vieira de Jesus                

        

 

 

 

 

 

 

                               
_________________________       ______________________                    

Sophia Laura do Amaral Salvi          Elianay S. P. Barbosa                 


