
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 09/2022 DA COMISSÃO DE ATLETAS DA CONFEDERAÇÃO 
BRASILEIRA DE ATLETISMO, RELIZADA NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2022 DE FORMA 
VIRTUAL ATRAVÉS DO APLICATIVO MICROSOFT TEAM 
 

Data: 15 de dezembro de 2022. 

Local: Microsoft Team 

Horário de início: 19h30. 

Horário de término: 21h30. 

Presentes:  

1. Allan da Silva Wolski; 

2. Cisiane Dutra Lopes; 

3. Elianay S. P. Barbosa; 

4. Jaqueline Beatriz Weber; 

5. Sophia Laura do Amaral Salvi; 

6. Pedro Honório do Nascimento; 

7. Flavia Maria de Lima; 

8. Cleiton Cezário Abraão. 

 

Ausência justificada 

1. Kelvin Vieira de Jesus 

Convidados 

1. Wlamir Motta Campos; 

2. Cláudio Roberto Castilho; 

3. Jorge Bichara. 

 

 

Pauta 

1. Análise do Prêmio Melhores do Ano 

A vice-presidente Jaqueline saudou a todos os presentes. Em seguida, falou sobre o 

Prêmio Melhores do Ano, elogiando o evento em relação a participação de um número 

maior de atletas na plateia do que no ano anterior, visto que todos os convocados para 

delegações brasileiras na temporada foram convidados. Sugeriu também a discussão 

de uma espécie de rodízio do evento em outros estados, desta forma facilitando a 

participação de atletas que não residem em São Paulo. Reforçando que a cada dois ou 

três anos, o evento aconteça em outro local. Na sequência, o Presidente Cleiton também 

parabenizou o evento, porém ressaltou que a cerimônia precisa ser mais dinâmica, 

melhorando a qualidade das imagens, sons e narrativa, tornando-a mais atrativa para 

os telespectadores e também para os presentes no evento. Com a palavra, o Presidente 

da CBAt, Wlamir, reconheceu os pontos levantados e ressaltou a importância da 

cerimônia para coroação do ano atletismo, que teve conquistas muito relevantes a nível 

internacional, inclusive a de Melhor Confederação do Mundo. Além disso, falou sobre a 

importância desta aproximação dos atletas, Confederação, ídolos e patrocinadores que 

acontece neste evento. 

2. Parceria com a Prevent Senior 
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Na sequência dos trabalhos, o representante Allan questionou o trio gestor da entidade 

em relação aos comentários de afastamento da patrocinadora Prevent Senior, e o 

quanto isso afetaria negativamente a classe dos atletas. Com a palavra o Presidente 

Wlamir explicou que a empresa passou por uma mudança de diretoria e que o novo 

comando avaliou os contratos firmados. Houveram alguns ajustes a serem feitos para 

que a parceria se mantivesse ativa, como por exemplo, o suporte aos atletas apenas 

nos hospitais da própria rede, em sua maioria no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Após uma série de tratativas, e também, após o importante prêmio de reconhecimento 

da World Athletics, se conseguiu achar um denominador comum e o contrato foi 

mantido, explicou o Presidente. 

 

3. Premiação Troféu Brasil 

Dando seguimento, a vice-presidente falou sobre um tema que há muito tempo vem 

sendo discutido internamente pela Comissão, acerca do retorno da premiação financeira 

no principal evento nacional do atletismo, o Troféu Brasil. Relatou que a própria 

Comissão fez um cálculo rápido, e que premiações nos valores totais de R$2400,00 por 

prova não afetariam de forma abrupta a Confederação. Com a palavra, o Presidente 

Wlamir falou que não considerava justa esta premiação, sendo muito baixa, e quando 

comparada ao plano de saúde, fica ainda menor, sendo que o atleta ganha um valor 

aproximado de R$11.000,00 através em forma de plano de saúde, bem como o bolsa 

atleta do Governo Federal. Em contraponto, Jaqueline justificou que também acha baixa 

essa premiação, mas que seria apenas um exemplo de valores e que por menor que 

seja, na realidade atual do atletismo faria diferença para os atletas. Na sequência, o 

Presidente Cleiton reforçou que o valor pecuniário, mesmo que não muito alto, faz 

diferença sim para os atletas, que poderiam investir esse valor em suas carreiras e 

também em momentos de lazer. Além disso, justificou que muitos corredores de rua 

deixam de correr o principal evento nacional, pois qualquer corrida de rua, até mesmo 

sem certificação, “valem mais” para o atleta. Com a palavra, o Presidente Wlamir disse 

que apesar de achar difícil, a CBAt analisará a sugestão e tentará buscar um novo 

recurso para o mesmo. 

4. Uniforme e ações da Comissão 

Na sequência dos trabalhos, o Presidente Cleiton falou sobre o desejo da Comissão 

retomar a ida aos Campeonatos Nacionais de Base, tendo sido combinado entre os 

membros a representação de uma dupla por evento por ano, priorizando os 

Campeonatos Sub 16, 18, 20 e se possível o Sul Americano Adulto. Com a palavra, o 

Presidente Wlamir reafirmou o compromisso da CBAt em viabilizar essa interlocução 

próxima aos atletas. Na sequência, o representante Allan perguntou como está o 

andamento da confecção das camisetas da Comissão, para que a mesma esteja 

identificada nestes eventos. Em resposta, o CEO Cláudio, afirmou que o marketing 

recebeu a relação de tamanhos e o novo logo da Comissão e que está providenciando 

as mesmas. 
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5. Captação e andamento dos Projetos via Lei de Incentivo 

A vice-presidente Jaqueline, perguntou como estão os projetos encaminhados via Lei 

de Incentivo, apresentados na Assembleia Geral anterior. O Presidente Wlamir então 

respondeu que estão encaminhados, em fase de captação, e que auxiliarão no 

desenvolvimento dos projetos da Confederação. 

 

6. Planos de ação da CBAt para temporada 2023 

Em relação ao planejamento estratégico e técnico, a representante Elianay questionou 

o Diretor Técnico Jorge Bichara sobre quando serão lançados os critérios de 

convocação para temporada 2023. Em resposta, o mesmo relatou que os mesmos 

foram definidos em reunião de muitas horas com o Conselho Técnico e serão lançados 

no início de 2023. Apenas resta em aberto a definição dos Jogos Pan Americanos, que 

necessitam de mais definições do número de vagas pelo COB. Na sequência, o 

presidente Cleiton questionou em relação ao Programa Seleção Permanente, 

questionando se o mesmo não poderia ser ainda mais amplo. O Diretor então respondeu 

que o mesmo foi amplamente discutido e analisado, afim de abranger o maior número 

de atletas e treinadores possíveis, bem como trazer benefícios bons para todos. Disse 

também que o número de beneficiados aumentou, com uma atenção especial aos 

destaques da base. Relatou, que os recursos recebidos da CBAt do COB e também a 

visibilidade diante dos patrocinadores estão diretamente ligados aos resultados de alta 

performance, trazido pelos expoentes brasileiros a nível mundo. A vice-presidente então 

destacou a importância de realizar capacitações através de cursos para os treinadores, 

bem como campings de treinamento, abrangendo desta forma quem também não se 

enquadra no programa, mas tem condições e evoluir sua performance. Com a palavra, 

Bichara relatou que esta será uma estratégia importante da Confederação, cursos de 

capacitação para ampliação de conhecimento dos treinadores, bem como estágios de 

treinamento, visando principalmente os Jogos Pan Americanos. Na sequência, 

Jaqueline ainda sugeriu a criação de um canal no YouTube com o processo educativo 

de todas as modalidades do atletismo, para ampla divulgação e massificação do 

esporte. O CEO Claúdio, respondeu que este material já está sendo desenvolvido em 

parceria com uma universidade e em breve será divulgado. Ao fim, Jaqueline questionou 

a quantidade de uniformes que foram distribuídos nas delegações brasileiras, visto que 

houveram problemas principalmente no Sul Americano Sub 23, com atletas tendo que 

dividir peças de competição. O Presidente Wlamir então relatou problemas na 

importação do material, com demora para recebimento dos containers, porém destacou 

que o contrato foi renovado com a fornecedora de materiais Puma, e que esse problema 

de logística seria solucionado para 2023. 

 

7. Desligamento da atleta Flávia 

Com a palavra a representante Flávia comunicou oficialmente seu desligamento da 

Comissão, justificando que pretende dar atenção total a sua preparação para temporada 

pré-olímpica. Agradeceu ao empenho e parceria de todos durante a sua permanência 

na Comissão e ressaltou todo aprendizado que teve neste período. 
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Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, a representante Cisiane 

agradeceu a participação de todos, e às 21h30min 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             Pedro H. do Nascimento                  Flávia Maria de Lima 

        

 

 

 

 

 

 

                            
_________________________        ______________________                       

      Elianay S. P. Barbosa                Sophia Laura do A. Salvi           

 

 

 

 

 

  


