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Data: 11 de junho de 2021. 

Local: Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa. 

Horário de início: 18h00. 

Horário de término: 19h45. 

Presentes:  

1. Allan da Silva Wolski; 

2. Cisiane Dutra Lopes; 

3. Cleiton Cezário Abraão; 

4. Flavia Maria de Lima; 

5. Jaqueline Beatriz Weber; 

6. Sophia Laura do Amaral Salvi. 

7. Kelvin Vieira de Jesus. 

8. Pedro Honório Nascimento 

9. Elianay S. Pereira Barbosa 

Convidados: 

1. Wlamir Motta Campos 

2. Cláudio Roberto Castilho 

3. Solange Cristina de Jesus Muniz 

 

Pauta 

1. Boas-vindas a nova integrante 

O Presidente Cleiton saudou a todos os presentes e deu as boas-vindas para nova 

representante dos atletas eleita, Elianay Barbosa, reiterando a importância da Comissão 

estar completa e unida em busca de um atletismo melhor para todos os atletas. Em 

seguida, Elianay fez uso da palavra e destacou seu desejo em contribuir para um 

atletismo mais igualitário e justo para todos.  

 

2. Apresentação do pré-projeto de Acompanhamento dos Jovens Talentos 

Após a fala da representante Elianay, o presidente Cleiton compartilhou com todos um 

pré-projeto de sua autoria que visa acompanhar os jovens talentos brasileiros, e mapear 

seu desenvolvimento no atletismo. Isso porquê segundo um estudo realizado pelo 

mesmo, existe uma grande evasão do esporte ocorrida pelos destaques das categorias 

de base, e isso pode ser evitado quando o motivo causador seja uma lesão ou algum 

fator em que a própria Confederação Brasileira possa auxiliar em seu Centro de 

Desenvolvimento Nacional do Atletismo, em Bragança Paulista. Com a palavra, o diretor 

executivo, Cláudio Castilho, explanou que a Confederação Brasileira passa por um 

momento de transição, em que todas ações estão sendo pensadas de maneira global, 

para que haja uma mudança de maneira organizada e não apenas suprindo as 

necessidades pontuais que surgem diariamente. Destacou também que o convênio com 

a Prevent Senior têm também este objetivo, de dar assistência médica e preventiva a 

1.000 atletas que adquirirem o direito através dos critérios técnicos pré-estabelecidos e  



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 09/2021 DA COMISSÃO DE ATLETAS DA CONFEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE ATLETISMO, RELIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2021 DE MANEIRA 
PRESENCIAL NO XL TROFÉU BRASIL LOTERIAS CAIXA DE ATLETISMO 
 

reconheceu a importância do tema em questão levantando pelo presidente da 

Comissão. Após, com a posse da palavra, o presidente do Conselho de Administração, 

Wlamir Motta Campos, explanou sobre o novo contrato firmado com as Loterias Caixa, 

em que o mesmo visa a criação de 60 centrinhos de treinamento, tendo a 

obrigatoriedade de pelo menos 1 por unidade federativa. Através destes “centrinhos” 

espalhados pelo Brasil, busca-se também dar suporte aos destaques de cada região, 

tendo os atletas um ponto de apoio mais próximo às suas origens. 

 

3. Convênio Prevent Senior Sports 

Dando seguimento a reunião, a representante Cisiane questionou de que maneira se 

efetivaria os atletas que já adquiriram o direito ao plano de saúde da Prevent Senior. 

Com a palavra, o presidente Wlamir informou, que conforme nota oficial já publicada, os 

3 primeiros de cada prova dos campeonatos brasileiros sub 16, sub 18, sub 20, sub 23, 

além do Troféu Norte Nordeste; os 3 primeiros do ranking da Maratona e marcha 50km 

e os 6 primeiros do Troféu Brasil de Atletismo teriam direito ao plano de saúde. O 

presidente reiterou que o encaminhamento será feito diretamente por intermédio da 

Confederação com a Prevent Senior, e que os atletas serão contatados diretamente 

para receberem sua carteirinha. O convênio já está em vigor, e portanto, atletas que já 

tenham o direito adquirido por resultado obtido e tem a necessidade de algum 

atendimento médico em especial, devem fazer contato direto com a Cbat para que a 

mesma possa auxiliar. Wlamir também explicou que o plano não é cumulativo e que o 

fato de um atleta estar entre os beneficiados em 2 provas diferentes, por exemplo, não 

abre vaga para o 4º colocado. Estes planos que não forem diretamente preenchidos, 

serão utilizados estrategicamente com atletas que não puderam se fazer presente nos 

eventos nacionais por outro motivo, por exemplo, estar representando o país em um 

evento internacional como a Diamond League.  

4. Curso sobre Assédio 

Com o uso da palavra, a representante Flávia falou sobre a importância da divulgação 

e massificação do Curso sobre Assédio, disponibilizado pelo COB. A mesma explanou 

algumas estratégias para que os atletas se interessem e entendam a importância deste 

tema, sendo que muitas vezes os mesmos sofrem de abusos, e além de não saber como 

identificar, não sabem para quem e onde reportar. Solicitando a palavra, a presidente 

do Conselho de Ética, Solange, explicou que atualmente o mesmo está trabalhando em 

seu regimento interno e que em seguida irá criar um mecanismo para que as denúncias 

sejam feitas por um caminho seguro e com acompanhamento por protocolos pelo 

denunciante, e não pela ouvidoria. Desta maneira, os atletas poderão monitorar em que 

instância se encontra sua denúncia e não haverá nenhum tipo de tentativa de 

intervenção, já que o caminho será direto com o próprio Conselho de Ética. Todos os 

presentes concordaram sobre a relevância deste assunto e que hoje não há mais 

espaço para tolerâncias.  

5. Definição calendário de reunião ordinárias 

Para finalizar a reunião, a vice-presidente Jaqueline Weber sugeriu as seguintes datas 

para reuniões ordinárias, com discussão de temas estruturais e projetos: 10 de agosto, 

11 de outubro e 07 de dezembro. Ficou então acordado entre os integrantes da  



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 09/2021 DA COMISSÃO DE ATLETAS DA CONFEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE ATLETISMO, RELIZADA NO DIA 11 DE JUNHO DE 2021 DE MANEIRA 
PRESENCIAL NO XL TROFÉU BRASIL LOTERIAS CAIXA DE ATLETISMO 
 

Comissão que uma semana antes de cada reunião seria estabelecido o horário e pautas 

relevantes. 

 

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

a participação de todos, e às 19h45min 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 Abraão             Jaqueline Beatriz Weber                Cisiane Dutra Lopes         

 

 

                             
 ___________________        ____________________       ______________________ 
   Allan da Silva Wolski                      Flávia Maria de Lima                 Pedro Honório Nascimento                

        

 

 

                                                  
 _________________________         ____________________       _______________________ 

Sophia Laura do Amaral Salvi           Kelvin Vieira de Jesus        Elianay S. Pereira Barbosa 

 

 

 

 


