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Data: 02 de agosto de 2022. 

Local: Google Meet 

Horário de início: 19h00. 

Horário de término: 21h15. 

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. 

8. Flavia Maria de Lima; 

9. Sophia Laura do Amaral Salvi. 

 

Convidados 

1. Jorge Bichara 

2. Cláudio Roberto Castilho 

 

Pauta 

1. Seleção Permanente 

O Presidente Cleiton saudou a todos os presentes, ressaltando a importância destes 

momentos para discussão de temas que possam ser melhorados para o bem geral do 

atletismo. Com a palavra, a vice-presidente Jaqueline questionou como seria a 

continuidade do Programa Seleção Permanente (PSP), destacando que fez uma 

pesquisa em programas anteriores vinculados a Caixa, como nos anos de 2008 a 2012, 

em que notou que haviam uma abrangência um pouco maior no número de atletas e 

treinadores, atendendo inclusive os líderes de ranking nacional, em alguns anos 

específicos. Ainda com a palavra, elogiou o programa, mas disse que seria ainda mais 

interessante abranger um maior número de atletas, justamente devido ao cenário incerto 

dos clubes na atualidade, dos quais, poucos pagam salários justos e dão suporte para 

viagens e treinamentos aos atletas. Com a palavra, o CEO Cláudio, ressaltou que nos 

anos pré Olimpíadas do Rio, os valores recebidos pela CBAt eram maiores do que na 

atualidade, e por isso, algumas vezes era possível aplicar mais recursos em 

determinados programas. Na sequência, o diretor-técnico, Jorge disse que começou a 

estudar o programa, e que a ideia é manutenção e aperfeiçoamento do mesmo, para 

dar condições dos atletas melhorarem suas performances em eventos internacionais. 

2. Jogos Sul Americanos 

Novamente com a palavra, Cleiton questionou quando seriam divulgados os critérios 

dos Jogos Sul Americanos e até quando estaria aberta a janela para obtenção de 

marcas. Jorge destacou que os critérios já estavam definidos e que seriam lançados no 

decorrer da semana, mas que o prazo para marcas já havia se encerrado. Com a  
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palavra, Cleiton registrou seu descontentamento, afirmando que os critérios e prazos 

não podem ser divulgados após o encerramento do período de obtenção de marcas, 

pois isso atrapalha o planejamento dos atletas que ainda se dedicam por algo que nem 

está mais “valendo”. Jorge então reconheceu a falha, mas ressaltou que assumiu 

recentemente, e que os números de vagas totais para modalidade demoraram muito 

para serem passados do COB para a CBAt. Se comprometeu ainda a definir e lançar 

com maior antecedência os critérios de convocações para a temporada 2023. 

 

3. Emissão de bilhetes aéreos 

Na sequência dos trabalhos, o representante Allan falou sobre os problemas 

enfrentados ao longo do ano em relação a emissão de bilhetes aéreos, e os valores 

absurdos pagos em alguns casos, reforçando que isso não poderia se repetir. Com a 

palavra, Cláudio explanou todo processo de compra, em que uma empresa que ganhou 

a licitação na gestão anterior é responsável pela emissão, e que por ser diferente de 

pessoa física, muitas vezes esse processo é lento. Destacou também que existe toda 

uma burocracia a ser respeitada, até porque a Confederação é auditada pelo TCU. Mas 

ambos gestores reconheceram os problemas ocorridos e ressaltaram que a 

Confederação estará mais atenta aos prazos para tentar evitar novamente os problemas 

e valores, ocorridos. 

 

4. Programa Ídolos 

Com a palavra, a VP Jaqueline reconheceu os grandes resultados obtidos pelos atletas 

medalhistas pertencentes ao programa. Porém ressaltou que o valor previsto de 

investimento para o programa, segundo a Assembleia Geral, para o ano de 2022 era de 

R$2.590.320,00, ou seja, maior do que o valor total previsto para a Seleção Permanente, 

que era de R$2.554.550,00. Ou seja, os atletas que estão na ativa (cerca de 65 atletas), 

receberiam, segundo a planilha, menor repasse direto de recurso do que os Ídolos 

(cerca de 30 ídolos). Desta forma, destacou que segundo uma visão conjunta dos 

membros da Comissão, o Programa Ídolos poderia ser mais ativo, além das veiculações 

nas redes sociais e participações em competições da CBAt, como por exemplo, através 

de um calendário regular, de visita aos Centros de Formação de Atletismo, bem como 

a ida a um nº x de escolas por ano, para fortalecimento e massificação do atletismo. 

Com a palavra, Cleiton ainda destacou que o ideal mesmo seriam os mesmos terem 

algum projeto social ou acompanharem de perto a execução de algum, e que a 

comunidade sente nitidamente quais os Ídolos realmente se envolvem e auxiliam no 

fomento do atletismo nacional. Na sequência, Cláudio ressaltou a exigência contratual 

da Caixa em relação ao Programa, porém destacou que ele será reavaliado e os pontos 

citados já estão em análise pela própria gestão. 

 

5. Assuntos diversos. 

Na sequência dos trabalhos, o representante Allan, relatou sobre o desconforto gerado 

pela suposta entrevista da pelo diretor-técnico Jorge, ao repórter da SporTV, durante a 

transmissão do mundial, em que deu a entender que em futuras competições a CBAt 
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levaria seleções mais enxutas, e não simplesmente quem tivesse seu direito 

conquistado. Com a palavra, Cleiton destacou que se essa análise mais fria fosse levada 

ao pé da letra, nossa medalhista de bronze, Letícia Oro, poderia ter ficado de fora, 

justamente porque a mesma conquistou sua vaga através do título conquistado no 

Campeonato Sul Americano e não por índice mínimo. Na sequência, Bichara ressaltou 

que foi mal interpretado pelo repórter. Disse ainda que sua intenção é elevar o nível 

técnico no atletismo, e buscar maneiras para que o grupo que atinge vagas, possa 

evoluir para uma semi-final e final, assim como quem é finalista, possa evoluir para uma 

futura medalha. Falou que a única análise que precisa ser feita é em relação a condição 

física do atleta para a competição, para que o mesmo não viaje machucado ou sem uma 

forma física adequada para tal competição.  

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

a participação de todos, e às 21h15min 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                Sophia Laura do A. Salvi          Flávia Maria de Lima 


