Representação de atletas na Confederação
Brasileira de Atletismo
<0001>
Local:

Participantes

Data: 18/10/2018
Início: 21:00hs
Término: 23:14hs

Reunião realizada virtualmente via aplicativo Zoom

Diogo Dias Gamboa, Gladson Alberto Silva Barbosa, Hederson Alves Estefani,
Joana Ribeiro Costa, Kauisa Moreira Venâncio, Wanessa Taciana do
Nascimento Zavolski, Eloah Caetano Scramin, Sandro Viana e Paulo Roberto de
A Paula.

Pautas

1. Experiência de representantes de atletas de anos anteriores.
2. Propostas para organização dos trabalhos entre os representantes de atletas.
3. Problemas levantados pela comunidade.
4. Outras ideias e propostas.

Ata

Nós, os representantes de atletas, teremos direito a voto nas assembleias convocadas pela Confederação
Brasileira de Atletismo, entretanto, desejamos atuar além disto. Acreditamos que podemos contribuir para
o desenvolvimento do atletismo juntamente com a Confederação, se conseguirmos aproximar mais os
atletas da instituição. Os atletas possuem necessidades especificas que muitas vezes não são captadas
pela instituição e também possuem ideias e vontade de participar ativamente na promoção da instituição
e da modalidade, o que acreditamos que resultaria em um grande ganho a todos e ao nosso Atletismo.
A seguir, temas discutidos durante a reunião promovida pela ADAB no dia 18 de outubro de 2018 às
21h00min.

1. Experiência de representantes de atletas de anos anteriores.
a. Analise das propostas já encaminhadas anteriormente para dar continuidade.
b. Sincronizar ideias e trabalhos com os representantes dos treinadores, dos árbitros e heróis
olímpicos para que possamos atuar em bloco e ganhar força e espaço.
c. Entender funcionamento da confederação, e se possível, estar presente fisicamente; ter uma
sala, participar de reuniões, etc.
d. Estudar possíveis maneiras de remodelação e redistribuição de verbas na confederação que
contribua com o crescimento do esporte e viabilize a participação de um numero maior de
atletas.
e. Importante participar das discussões que ocorrem anteriormente a assembleia, pois são nessas
reuniões que realmente é possível opinar sobre as decisões que serão concluídas durante a
assembleia.
f.

Conhecer o estatuto da Confederação Brasileira de Atletismo.

g. Propor, sugerir e questionar passa a ser nosso direito como integrantes da assembleia.
h. Necessidade de apresentar propostas sólidas.
i.

Participação na elaboração do calendário de competições.

2. Propostas para organização dos trabalhos entre os representantes de atletas.
a. Dividir representantes por grupos de provas de acordo com a experiência de cada um. Isto
facilitaria o entendimento de questões especificas da prova em um primeiro momento.
b. Organizar grupos de atletas de todos estados do Brasil para estabelecer comunicação com as
diferentes regiões do nosso país, já que entendemos que as situações são distintas em cada
parte do país (em andamento).
c. Organizar meios de comunicação como e-mail dos representantes, grupos de whatsapp,
facebook, instagram e blog para atrair e informar os atletas, além de viabilizar a participação dos
mesmos através de discussões e enquetes.
d. Criar uma agenda de reuniões e pautas entre os representantes e entre representantes e
comunidade.

3. Problemas levantados pela comunidade:
a. Lentidão nos mecanismos de comunicação entre a CBAt e a comunidade.
b. Falta de clareza nas informações e critérios estabelecidos pela CBAt.
c. Escassez de competições no calendário nacional. Escassez de competições em ci dades do
interior.
d. Atualizar sistemas e modelos de competições. Formato de competições caras e desestimulantes
que não estão de acordo com a realidade do nosso esporte no país.
e. Necessidade de implementação do departamento de marketing, de vendas e eventos para o
fomento da modalidade.
f.

Questões das assembleias são restritas a alguns integrantes da confederação e pouco
discutidas com a comunidade.

g. Falta de interesse e poucas manifestações da comunidade atlética nacional.
h. Alteração de critérios de participação de seleções. O confronto direto em campeonatos é
estimulante para os atletas, aumenta a competitividade e o nível de resultados do campeonato,
além de ser mais interessante para atrair a mídia. É necessário refletir sobre os critérios
estabelecidos para cada faixa etária. É necessário compreender o nível de desenvolvimento que
os atletas de cada categoria se encontram para que estes critérios não influenciem no
desligamento de atletas do esporte, pensando principalmente nas categorias de base.
i.

Necessário aumentar o número de participantes em competições. Repensar os índices do
Troféu Brasil.

j.

Repensar a forma que a verba está sendo utilizada para que seja possível promover e estimular
a participação dos atletas em seleções brasileiras e não dificultar e restringir a sua participação.

k. Falta das provas de marcha atlética e salto com vara nos Jogos da Juventude.

4. Outras ideias e propostas
a. Possibilidades de incluir patrocinadores individuais em eventos. No momento a confederação
não sabe como se comportar ou alocar essas necessidades que podem agregar e fomentar o
evento.
b. Possibilidade de competir de forma avulsa.

c. Realizar ações para atrair mais pessoas para o nossos eventos para que o nosso esporte seja
mais conhecido pelo público. Para isto, pode se realizar competições de crianças e másters
durante o evento.
d. Viabilizar espaço para expositores nos eventos.
e. Divulgar e promover atividades do mini atletismo em eventos e outros locais a fim de divulgar a
modalidade e atrair mais participantes.
f.

Incentivar a interação entre atletas mais experientes com os menos experientes. Valorizar os
atletas do alto rendimento no geral, e reforçar a referência para os atletas em desenvolvimento.

g. Apoiar centros de formação de atletas e implementar formação de treinadores.
h. Criar o “Sócio torcedor/corredor”, para arrecadação de fundos. Neste caso, os atletas se
disponibilizam para interagir com estes sócios durante os eventos, em uma área vip oferecida
para eles, entre outras atividades que podem ser realizadas para atrair ma is sócios.
i.

Promover campanhas em redes sociais através de prêmios como camisetas autografadas, fotos
com atletas, etc para promover os atletas e o atletismo.
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