
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 04/2022 DA COMISSÃO DE ATLETAS DA CONFEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE ATLETISMO, RELIZADA NO DIA 24 DE JUNHO DE 2022 DE FORMA PRESENCIAL 
NO TROFÉU BRASIL DE ATLETISMO 
 

Data: 24 de junho de 2022. 

Local: Estádio Olímpico Nilton Santos 

Horário de início: 11h00. 

Horário de término: 12h30. 

Presentes:  

1. Allan da Silva Wolski; 

2. Cisiane Dutra Lopes; 

3. Cleiton Cezário Abraão; 

4. Elianay S. P. Barbosa; 

5. Jaqueline Beatriz Weber; 

6. Kelvin Vieira de Jesus; 

7. Pedro Honório do Nascimento. 

.Ausência justificada: 

1. Flavia Maria de Lima; 

2. Sophia Laura do Amaral Salvi. 

Convidados 

1. Joaquim Carvalho Cruz 

2. Jorge Bichara 

3. Cláudio Roberto Castilho 

 

Pauta 

1. Análise do Troféu Brasil; 

O Presidente Cleiton saudou a todos os presentes e passou a palavra para o Campeão 

Olímpico, Joaquim Cruz. Joaquim explanou sobre a importância do debate para o 

desenvolvimento do atletismo nacional. Disse também que fez parte de algumas 

comissões de atletas e que está à disposição da Comissão de Atletas da CBAt, 

ressaltando que estará sempre do lado do atleta. Na sequência o mesmo se retirou, e a 

vice-presidente, Jaqueline, fez uso da palavra. Jaque reconheceu o esforço da CBAt em 

trazer o Troféu Brasil de volta ao palco olímpico, ressaltando a importância de um 

ambiente propositivo para obtenção de resultados expressivos. Porém questionou 

alguns pontos negativos do evento, como a falta de divulgação e por consequência, 

baixo público no estádio, sugerindo inclusive para que nos próximos eventos a 

Confederação faça uma divulgação ao redor do local do evento com uma caixa de som 

e motoboy, para que a comunidade local possa prestigiar e conhecer o esporte. Apontou 

também a dificuldade de acesso dos atletas e treinadores em determinados setores do 

estádio, bem como a realização das provas na pista externa, o que não seria justo com 

os atletas, nem com o público que estava prestigiando. Na sequência, o presidente 

Cleiton relatou a dificuldade dos atletas e equipes se organizarem de maneira correta 

para o evento, visto que não havia certeza da realização do mesmo no Rio de Janeiro 

e a constante mudança do programa horário, dias antes da competição, sendo que a 

maioria das passagens aéreas e reservas de hotel já estavam compradas, causando 

desta forma transtornos desnecessários. Com a palavra, o representante Allan também 
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apontou que os setores de lançamentos não estavam adequados para a principal 

competição do certamente nacional. Relatou ainda o seu descontentamento com a falta 

de transmissão do Canal Olímpico das provas realizadas no ambiente externo, bem 

como o acompanhamento do locutor do estádio durante a realização da mesma. Após 

os apontamentos dos membros da Comissão, o CEO da CBAt, Cláudio fez uso da 

palavra. Cláudio ressaltou que a CBAt iniciou as tratativas com o Governo do Rio de 

Janeiro no início do ano, para fazer 3 grandes eventos no Estádio Olímpico Nilton 

Santos: GP Brasil, Pan Americano e Troféu Brasil. Como o Estado possui o direito de 

uso de até 6 datas no ano do estádio, essas datas seriam cedidas a CBAt para 

realização destes eventos, e, além disso, o Estado buscaria recursos para viabilizar os 

eventos. Porém, com o aproximar das competições, a CBAt notou que teria dificuldades 

de acesso ao espaço, imposta pelo time Botafogo que gerencia o estádio, bem como o 

Governo do Rio de Janeiro não fez a captação de recursos, tendo que desta forma 

remanejar o GP Brasil e cancelar o Pan Sub 20 (também por baixa inscrição de países). 

Relatou então, que a CBAt buscou auxilio da Secretaria Especial do Esporte, para 

utilizar recurso do Legado Olímpico e realizar o Troféu Brasil no Estádio Olímpico, para 

evitar maiores transtornos para os atletas e equipes. Reconheceu as falhas existentes 

no processo, bem como as dificuldades e restrições impostas pelo Botafogo, como a 

não realização de lançamentos e arremessos no campo. Por fim, relatou que dificilmente 

eventos nacionais voltarão a acontecer nos próximos anos no Estádio. 

2. Planejamento do novo diretor técnico; 

Na sequência dos trabalhos, o presidente Cleiton solicitou para que o novo diretor 

Técnico Jorge Bichara se apresentasse. Com a palavra, Bichara relatou sua experiência 

com o esporte, ressaltando que seu início foi relacionado ao atletismo, mais 

precisamente com a Federação de Atletismo do Rio de Janeiro. Mais tarde, atuou no 

Comitê Olímpico do Brasil, mantendo-se em constante contato com o atletismo em todo 

período. Após seu desligamento do COB, decidiu que apenas iria aceitar trabalhar em 

alguma Confederação que tivesse seu próprio Centro de Treinamento, pois acredita que 

este seja um importante pilar para desenvolvimento do seu trabalho. E com o convite da 

CBAt, se sentiu motivado e útil para agregar ao desenvolvimento do atletismo nacional. 

Ainda explanando suas experiências, Bichara refletiu que o esporte brasileiro sempre 

enfrentou dificuldades para ter seu espaço e angariar recursos, e para que isso ocorra, 

é necessário resultados em altíssimo rendimento, pois eles chamam a atenção da 

grande mídia e também dos patrocinadores. Bichara ainda reconheceu que chegou em 

um momento conturbado da CBAt, devido há alguns problemas com o próprio Troféu 

Brasil, mas disse que pretende somar forças. Disse ainda, que num primeiro momento 

dará tempo a sua equipe para cada um mostrar suas habilidades, ressaltando a 

importância da capacitação dos profissionais que atuam dentro da Confederação.  

 

3. Assuntos diversos. 

Na sequência dos trabalhos, o Presidente Cleiton cobrou a atual gestão em relação aos 

problemas relacionados ao Campeonato Ibero Americano, onde muitos atletas 

receberam suas passagens aéreas muito em cima do evento e alguns outros nem 

puderam viajar por não terem seu bilhete emitido, ressaltando a gravidade da situação. 

Com a palavra, o Cláudio reconheceu os problemas ocorridos, porém disse que a CBAt 

esteve em contato com cada atleta/treinador tentando solucionar cada problema. 

Ressaltou ainda, que segundo a visão da gestão, este problema de logística esteve 
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relacionado com a extensão do período de classificação para o Ibero-Americano, 

fazendo com que a convocação ficasse muito em cima da competição, e desta maneira, 

estourando o teto previsto com o gasto das passagens aéreas. O representante Pedro 

então falou que a janela de obtenção de marcas deve-se encerrar com mais 

antecedência, para que haja um período adequado para que a logística seja feita e 

nenhum atleta seja prejudicado. Todos os representantes concordaram com esta visão.  

Devido ao horário avançado, e a relevância da pauta a ser debatida, ficou estabelecida 

uma nova reunião com o Diretor Técnico, para discutir alguns programas da 

Confederação, como o Programa Seleção Permanente. 

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

a participação de todos, e às 12h30min 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                   Kelvin Vieira de Jesus            Pedro Honório do Nascimento 

        

 

 

 

 

 

 

                       
_________________________                         

      Elianay S. P. Barbosa                 


