ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA Nº 10/2021 DA COMISSÃO DE ATLETAS DA CONFEDERAÇÃO
BRASILEIRA DE ATLETISMO, RELIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021 DE FORMA VIRTUAL
NO APLICATIVO ZOOM MEETING
Data: 19 de agosto de 2021.
Aplicativo: Zoom Meeting.
Horário de início: 19h30.
Horário de término: 22h00.
Presentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Allan da Silva Wolski;
Cisiane Dutra Lopes;
Elianay S. Pereira Barbosa;
Flavia Maria de Lima;
Jaqueline Beatriz Weber;
Kelvin Vieira de Jesus;
Sophia Laura do Amaral Salvi.

Ausência justificada:
1. Pedro Honório Nascimento
2. Cleiton Cezário Abrão;
Convidados:
1. Wlamir Motta Campos
Pauta
1. Análise do desempenho da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de
Tóquio
A vice-presidente Jaqueline saudou a todos os presentes e agradeceu de forma especial
a presença do Presidente do Conselho de Administração, Wlamir Motta Campos. Dando
início a reunião, a mesma questionou qual seria a avaliação da CBAt acerca do
desempenho da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos. Wlamir explanou que o
resultado de medalhas foi positivo e muito importante diante dos investimentos feitos
pelos patrocinadores, porém, analisou que apenas dois atletas fizeram suas melhores
marcas pessoais nas competições. Em linhas gerais, também se notou que os atletas
que conseguiram suas vagas por meio do World Ranking, tiveram melhores
desempenhos nos Jogos. O Presidente ressaltou que todos esses dados de
performances serão bem analisados para que os investimentos para o próximo ciclo
olímpico sejam ainda mais assertivos. Na sequência, a vice-presidente pontuou que
alguns comentários feitos pelos atletas em entrevistas tiveram grandes repercussões e
questionou, qual foi o impacto disto em relação aos patrocinadores e se haviam
estratégias a serem tomadas. Wlamir relatou que recebeu diversas cobranças e solicitou
auxílio para que o tema fosse mais abordado junto a comunidade atlética. Além disso,
ressaltou que em até então em sua gestão, todas delegações brasileiras passaram por
media training, atividade esta que busca orientar os atletas na postura para conceder
entrevistas e valorizar seus parceiros. Na sequência, o presidente falou também sobre
a importância da Comissão e CBAt desenvolverem em conjunto campanhas
educacionais para crescimento do atletismo como um todo, colocando também a
disposição, o novo responsável da área do marketing da Confederação.
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2. Aproximação da Comissão de Atletas das Categorias de Base
Na sequência dos trabalhos, a vice-presidente explanou sobre a necessidade de um
contato maior da Comissão com os atletas das categorias de base, diante do fato que
sua composição é feita apenas de atletas adultos, sugerindo para que se viabilizasse a
presença de representação da Comissão em cada evento nacional, desta maneira
otimizando a interlocução. Fazendo uso da palavra, Wlamir ressaltou que a ideia é muito
bem-vinda e solicitou para que tal sugestão fosse enviada através de ofício para
posterior discussão e análise do Conselho de Administração.

3. Diária de viagem
Fazendo uso da palavra, o representante Allan indagou o presidente em relação às
diárias de viagem para os atletas durante o período de permanência junto a seleção
brasileira em competições. Wlamir explicou que tal assunto está sendo discutido, que
conforme sua campanha, esse é um compromisso da atual gestão. Ressaltou a
importância de definir valores, de que maneira isto seria implantado e principalmente,
qual seria a origem deste recurso. Além disso, o mesmo relatou uma ideia embrionária
que vem sendo discutida para dar suporte aos atletas, chamada de seleção permanente.

4. Esclarecimentos sobre a utilização do plano da Prevent Senior
Dando seguimento na reunião, Jaqueline relatou que a Comissão recebeu nos últimos
dias bastante dúvidas em relação a utilização/cobertura do plano de saúde da Prevent,
solicitando esclarecimentos ao presidente. Com o uso da palavra, Wlamir explicou que
todos os contemplados têm o plano Premium, o que inclui quarto privativo e também
cobertura obstétrica, além do contrato não possuir carência para o começo da utilização.
A cobertura é realizada exclusivamente em hospitais da rede da Prevent e essa consulta
pelo hospital/clínica mais próximo pode ser feita por cada atleta no aplicativo da Prevent,
através de sua matrícula pessoal. Os atletas que adquiriram o direito ao plano e ainda
não receberam sua carteirinha, devem entrar em contato com a CBAt para atualizar
seus dados de cadastro. Wlamir relatou que há um responsável técnico dentro da Prevet
que dará suporte aos atletas assistidos da CBAt, para tanto irá disponibilizar o contato
para os representantes dos atletas.

5. Premiação GP Sul Americano da Argentina
Na sequência dos trabalhos, a representante Jaqueline informou que a Comissão foi
procurada por alguns atletas que participaram do GP Sul Americano da Argentina em
abril, e que ainda não haviam recebido suas respectivas premiações. Com o uso da
palavra, o presidente do Conselho de Administração, Wlamir se comprometeu a contatar
de forma oficial a Confederação Argentina para auxiliar na resolução deste problema.
6. Análise da Gestão atual até o presente momento
Para finalizar a pauta da reunião, os representantes solicitaram que Wlamir fizesse uma
leitura de sua gestão até o momento. O mesmo relatou que está buscando cumprir as
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propostas de sua campanha dentro dos prazos estabelecidos. Comemorou a renovação
de contrato com as Loterias Caixa, explicando as dificuldades que tiveram que ser
superadas para se encontrar um denominador comum com o patrocinador máster do
atletismo brasileiro. Além disso, comemorou o patrocínio fechado com a Prevent Senior,
que além de disponibilizar plano de saúde para os principais atletas nacionais, cobrirá
também o plano dos funcionários da CBAt, o que causará uma significativa economia
para a Confederação. Relatou os esforços realizados para encerrar a corrida olímpica
da melhor forma possível, com a realização de dois Meetings Internacionais. Na
sequência, comentou sobre o respeito aos atletas nas seleções brasileiras, por buscar
viajar de avião fretado com as seleções completas. E se comprometeu, dizendo que as
seleções brasileiras serão sempre completas nos Campeonatos Sul Americanos. Para
finalizar, se colocou à disposição da Comissão de Atletas para discussão de eventuais
temas e sugestões.

Não havendo mais quem quisesse fazer uso da palavra, a vice-presidente Jaqueline
agradeceu a participação de todos, às 22h deu por encerrada a sessão, e lavrou a
presente ata, a qual foi lida e aprovada por todos ao final da reunião.
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___________________
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____________________
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____________________
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___________________________
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____________________
Cisiane Dutra Lopes

______________________
Kelvin Vieira de Jesus

