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A CACOB hoje é uma potência em ascensão. E é 
muito gratificante acompanhar o engajamento das 
Confederações Olímpicas nessa direção, ao estimularem 
a participação cada vez maior dos integrantes de suas 
comissões de atletas nas decisões das entidades, 
ampliando a relação entre atletas e instituições. 

Que a Comissão de Atletas do COB – e comissões das 
Confederações – sigam se fortalecendo, cada vez mais. 
Contem, sempre, com o nosso apoio.

Saudações Olímpicas!

Paulo Wanderley 

Presidente do Comitê Olímpico do Brasil

Uma das minhas prioridades, ao assumir a presidência do 
Comitê Olímpico do Brasil, foi a de fortalecer a Comissão 
de Atletas (CACOB) da entidade. Para mim, aumentar  
a representatividade daqueles que são a força motriz  
do esporte olímpico do país é mais do que natural. E esse 
fortalecimento tem ocorrido ano após ano. Ao ingressar 
no COB, ainda como vice-presidente, apenas um atleta 
representava a Comissão. Quando me tornei presidente, 
porém, esse número deu um salto considerável e 
aumentou para 19, sendo 12 deles com direito a voto.

Atualmente, o quantitativo de atletas participantes na 
Comissão é ainda maior, são 25 integrantes. E não vejo 
nisso apenas um número isolado. É representatividade. 
Reconhecimento. Visibilidade. Para se ter uma ideia da 
maior participação em momentos decisórios dentro do 
Comitê Olímpico do Brasil, 19 dos 25 atletas da Comissão 
hoje votam na eleição para presidente do COB. Trata-se 
de mais de um terço do total dos votos, um avanço  
muito significativo.



Ser presidente da Comissão de Atletas do COB é motivo 
de muito orgulho e também de muita responsabilidade 
para mim. Afinal, estou à frente de pessoas eleitas para 
representar um grupo seleto de brasileiros: os atletas. 
Somos nós o elo entre o COB e os atletas olímpicos. 
Com isso, é fundamental ressaltar aqui: a importância 
de os atletas enxergarem a CACOB como uma aliada no 
desenvolvimento de cada um, individualmente, e de sua 
respectiva modalidade esportiva. 

Formada por 25 membros, nossa Comissão desempenha 
um papel fundamental para o esporte olímpico brasileiro. 
O principal deles: a participação nas escolhas daqueles 
que estarão à frente do COB, atuando diretamente no 
processo eleitoral da entidade – neste caso, com direito  
a 19 votos. 

A CACOB trabalha para a melhoria de todo o sistema 
desportivo nacional. Contribuímos com o fortalecimento 
das comissões de atletas das Confederações de cada 
modalidade olímpica, tornando fundamental que os 
atletas participem e sejam ouvidos em suas bases.

Nesta publicação, estão informações básicas sobre a 
CACOB e o sistema esportivo nacional. Sua formação, 
suas principais atividades e de que forma pode atuar em 
prol do esporte brasileiro. 

Atleta olímpico, venha nos conhecer melhor, participe!

Yane Marques

Presidente da Comissão de Atletas do COB
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VOCÊ CONHECE  
A COMISSÃO DE  
ATLETAS DO COB? 

Inspirada na Comissão de Atletas do 
Comitê Olímpico Internacional (COI),  
é composta por 25 membros e foi criada 
em 2009, com a missão de representar 
os atletas olímpicos, fortalecendo os laços  
de comunicação e interação com o COB. 

Foto: Gaspar Nóbrega/COB 
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A Comissão é composta por 
um grupo muito participativo, 
provocativo e comprometido com 
a missão de ser uma representação 
dos atletas que atua muito próxima 
de todas as áreas do COB. Nossa 
intenção é a de colaborar com 
a carreira de todos os atletas 
brasileiros vinculados ao Comitê 
Olímpico do Brasil ”.
Yane Marques

“

As responsabilidades da CACOB são: 

• Manter contato com a Comissão de Atletas do COI, 
da Panam Sports Organization, da Organização 
Desportiva Sul-americana (Odesur) e de outros 
Comitês Olímpicos Nacionais, além de oferecer 
sugestões, recomendações ou informações sobre 
quaisquer assuntos relacionados com o Movimento 
Olímpico;

• Propor a criação de comissões de atletas nas 
Confederações Brasileiras Dirigentes dos Esportes 
Olímpicos;

• Garantir que todos os atletas de modalidades olímpicas 
sejam assistidos em casos de assédio sexual, desvio de 
ética e moral etc;

• Promover o envolvimento dos atletas nas tomadas de 
decisão do Movimento Olímpico Nacional;

• Estabelecer um ambiente de discussão onde os atletas 
olímpicos possam compartilhar informações e ideias 
relacionadas aos Jogos Olímpicos, Pan- americanos, 
Sul-americanos e outras competições de igual 
natureza e demais ações a serem realizadas em prol do 
Movimento Olímpico; 

• Difundir informações sobre o combate ao doping;

• Representar os atletas dentro do Movimento Olímpico 
e apoiá-los para que tenham sucesso em suas carreiras 
esportivas e não esportivas.

A Comissão não é uma entidade jurídica distinta. Não 
tem autoridade para agir em nome do COB ou para 
representá-lo perante terceiros, nem para, legalmente, 
vincular ou comprometer o COB de qualquer forma.

QUER SABER MAIS? 
Siga a Comissão de Atletas do COB no Instagram:  
@comissao.atletas 

Acesse o site pelo QR Code
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MISSÃO, VISÃO E VALORES

MISSÃO

VALORES

• Fortalecer as comissões de atletas das Confederações e Federações 
Nacionais do ciclo Paris 2024;

• Colaborar com o COB no desenvolvimento e na execução do planejamento 
para o ciclo olímpico 2020 – 2024;

• Contribuir constantemente para a boa governança do sistema esportivo 
nacional;

• Ampliar o acesso à informação e a capacitação dos atletas  
até 2024;

• Estimular a cidadania esportiva entre os atletas.

VISÃO

• Representar os atletas olímpicos perante o COB e o Movimento Olímpico. 

• Amizade: colaboração e engajamento efetivos de todos os membros  
da Comissão;

• Disciplina: fazer o que precisa ser feito para alcançar os objetivos traçados;

• Excelência: qualidade adquirida por meio de experiência, capacitação  
e aprendizagem constantes; 

• Exemplo: buscamos, por meio de uma boa conduta, servir de modelo  
para atletas e Comissões de Atletas.

Procuramos representar os atletas de forma 
construtiva, sempre pautados em nossos 
valores, entendendo que somos um parceiro 
de soluções para gestão. Trabalhamos com 
espírito de atleta, buscando transformar 
nossa visão em resultados de verdade “.
Fabiano Peçanha

“
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COMO SÃO  
ESCOLHIDOS  
OS MEMBROS  
DA CACOB?

A Comissão de Atletas do COB está 
diretamente envolvida com o Movimento 
Olímpico Brasileiro e parte dos membros 
– os mais votados, de acordo com os 
critérios atuais – tem direito à participação 
e ao voto na Assembleia Geral do COB, ou 
seja, participam ativamente das decisões 
da instituição. E como os membros são 
escolhidos?

Foto: Jonne Roriz/COB 
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Foi de extrema importância a conquista de 
mais votos de nossa Comissão na Assembleia 
do COB. Um terço dos votos possibilita uma 
real participação nas decisões, além de uma 
grande responsabilidade de representarmos 
os atletas, uma vez que fomos eleitos pelos 
nossos pares ”.
Beatriz Futuro

• 25 membros no total;

• 21 participantes de uma ou mais das 
duas edições dos Jogos Olímpicos de 

Inverno ou de Verão imediatamente 
anteriores à eleição da CACOB;

• 19 membros votantes  
na Assembleia do COB;

• 4 atletas participantes de edições 
olímpicas anteriores aos 21 atletas;

• 2 suplentes (os menos votados). 

2
4

19

25 
membros

São escolhidos por eleições (em que votam atletas), 
que ocorrem a cada quatro anos, no mês da realização 
dos Jogos Olímpicos de Verão, e tomam posse no ano 
seguinte.

Na Assembleia do COB, realizada em novembro de 2019, 
ficou estabelecido que, a partir da eleição de 2020, a 
Comissão de Atletas passaria a ser composta por 25 
integrantes. 

Dos 25, os membros da CACOB equivalentes a 1/3 (um 
terço) do total de integrantes da Assembleia do COB têm 
direito à participação e ao voto na mesma.

Cada membro, exceto presidente e vice-presidente, 
exerce o papel de interlocutor de uma ou mais 
modalidades. Este modelo foi criado com o objetivo 
de melhorar a comunicação entre as comissões de 
atletas das Confederações. Contribui também para 
filtrar, direcionar e solucionar rapidamente os assuntos 
apresentados.

“
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O atleta e seus interesses são  
parte integrante (e importante!)  
do Movimento Olímpico 

Veja abaixo alguns dos seus direitos:

• Praticar e competir num ambiente livre de 
discriminação1 e de manipulações, transparente, justo, 
seguro e com equidade de gênero;

• Ter acesso à educação sobre assuntos relacionados ao 
esporte de maneira clara;

• Aproveitar as oportunidades de geração de renda2 em 
relação à sua carreira esportiva, nome e imagem;

• Ter liberdade de expressão, direito a voz e escuta sem 
retaliação; contanto que respeite o Estatuto Social e 
Código de Conduta Ética do COB, a Carta Olímpica 
e demais normas do COI, e obedeça os normativos 
legais;

• Ter acesso à justiça democrática3 e segura; 

• Ter privacidade em sua vida pessoal.

ATLETA,  
VOCÊ CONHECE  
OS SEUS DIREITOS?

Foto: Miriam Jeske/COB 
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São deveres do atleta:  

• Atuar de maneira ética4;

• Conhecer, defender, cumprir e difundir os Valores 
Olímpicos;

• Respeitar as regras, as leis e os critérios que regem  
o esporte;

• Respeitar seus adversários e colegas de equipe e 
praticar um jogo justo (fair play);

• Respeitar o princípio da solidariedade do Movimento 
Olímpico, que permite o atendimento e apoio aos 
atletas e integrantes do Movimento Olímpico; 

• Informar-se sobre suas responsabilidades e direitos; 

• Exercer a cidadania esportiva5;

• Envolver-se nos assuntos das comissões de atletas e 
nas eleições dos seus representantes;

• Procurar autoridades competentes ou canais 
de denúncia caso presencie alguma situação 
discriminatória, de assédio, de abuso etc. Não seja 
espectador passivo e colabore para o esporte seguro!

Ser atleta também implica  
em ter responsabilidades! Logo... Ainda que direitos e deveres sempre estejam 

diretamente relacionados, existe certa 
assimetria entre os elementos desse par.  
Em muitas situações, devemos cumprir  
com os nossos deveres independentemente  
do fato de os direitos correspondentes 
estarem ou não assegurados ”.
Fernanda Nunes

“

1.Discriminação: com base em raça, cor, religião, idade, sexo, 
orientação sexual, deficiência, idioma, opinião política ou outra, origem 
nacional ou social, propriedade, nascimento ou outro status imutável.

2. Fonte de renda: você sabia que existem diversas possibilidades de 
renda/remuneração provenientes do esporte?

3. Justiça democrática: acesso à justiça desportiva onde todo atleta 
tem direito de notificar problemas que julgue de cunho jurídico em  
sua organização esportiva e, também, caso seja acusado, o direito  
à ampla defesa.

4. Ser ético: um profissional ético é aquele que atua sem prejudicar 
terceiros, regendo-se por valores e padrões éticos. Levando em 
consideração o Código de Ética do Movimento Olímpico.

5. Cidadania esportiva: o atleta deve buscar ter uma participação ativa 
no que diz respeito aos problemas da comunidade esportiva. Tendo 
consciência dos seus direitos e deveres políticos e civis dentro do 
Movimento Olímpico.
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A Comissão de Atletas deve:

• ter autonomia; 

• ter seus membros eleitos pelos próprios atletas; 

• elaborar seu próprio regimento interno; 

• organizar suas eleições junto à Confederação;

• ter direito a 1/3 de votos do colégio eleitoral dentro das 
assembleias da entidade;

• participar das atividades da Confederação para 
colaborar com a boa governança e a ética dentro  
dessa entidade; 

• ter direito a acesso à presidência da entidade e também 
ao seu corpo técnico, podendo fazer sugestões e 
participar de decisões ligadas a assuntos esportivos 
e dos órgãos e conselhos técnicos responsáveis pela 
aprovação das competições. 

Você sabia que é previsto por lei que cada Confederação 
que receba recursos das loterias tenha a sua própria 
comissão de atletas? Além disso, o COB incentiva, por 
meio de seu programa GET, que as Confederações criem 
suas próprias comissões de atletas, visando melhores 
práticas  de governança. 

Todas as Confederações, atualmente, têm sua própria 
comissão e ela representa o interesse dos atletas dentro 
dessas instituições.

Não se esqueça! A comissão dos atletas das 
Confederações representa a voz dos atletas 
filiados a elas e não os interesses internos de 
seus integrantes!

Os membros da Comissão representam os 
atletas de suas respectivas modalidades. 
Por isso, todas as decisões devem refletir os 
interesses do todo, do coletivo, e nunca de 
um só atleta, do particular, do individual ”.
Adriana Aparecida da Silva

“
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Presidente
Eleita em 12/01/2021

@pentayane 

Nascimento
07/01/1984

Naturalidade 
Afogados da Ingazeira (PE)

Principais resultados

• Bronze nos Jogos Olímpicos 
Londres 2012

• Ouro nos Jogos Pan-americanos 
Rio 2007 e Toronto 2015

• Vice-campeã no Mundial  
de Taiwan (2013)

YANE MARQUES
PENTATLO MODERNO

QUEM SÃO OS 
INTEGRANTES  
DA COMISSÃO DE 
ATLETAS DO COB?

Vice-presidente
Eleito em 12/01/2021

@ fabianopecanhaolimpico 

Nascimento
06/05/1982

Naturalidade 
Cruz Alta (RS)

Principais resultados

• Bronze (800m) nos Jogos Pan- 
- americanos Santo Domingo 2003  
e Rio 2007

• Ouro (800m) na Universíade  
da Turquia (2005)

• Prata (800m) e bronze (1.500m)  
na Universíade de Bangkok (2007)

FABIANO PEÇANHA
ATLETISMO
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@adrianamaratona

Nascimento
22/07/1981

Naturalidade 
Cruzeiro (SP)

Principais resultados

• Bicampeã da maratona nos Jogos 
Pan-americanos Guadalajara 2011  
e Toronto 2015

• Participação dos Jogos Olímpicos 
Londres 2012 e Rio 2016

• 3a colocada na Corrida Internacional 
de São Silvestre 2004

Porta-voz/Atribuições
Atletismo, Ciclismo  
e Escalada Esportiva

@anasatila_vargas

Nascimento
13/03/1996

Naturalidade 
Iturama (MG)

Principais resultados

• Três medalhas de ouro e uma de 
prata nos Jogos Pan-americanos 
Toronto 2015 e Lima 2019

• Bicampeã mundial no C1  
(2018 e 2020)

• Participação dos Jogos Olímpicos 
Londres 2012, Rio 2016  
e Tóquio 2020

Porta-voz/Atribuições
Canoagem e Surf

@arthurzanetti 

Nascimento
16/04/1990

Naturalidade 
São Caetano do Sul (SP)

Principais resultados

• Ouro (argolas) nos Jogos Olímpicos 
Londres 2012

• Prata (argolas) nos Jogos Olímpicos 
Rio 2016

• Campeão mundial (argolas) em 2013 
e vice em 2011, 2014 e 2018

Porta-voz/Atribuições
Ginástica

@babifseixas 

Nascimento
03/08/1987

Naturalidade 
Rio de Janeiro (RJ)

Principais resultados

• Prata nos Jogos Olímpicos Rio 2016
• Prata nos Jogos Mundiais de Praia 

Doha 2019 
• Campeã da temporada do Circuito 

Mundial 2015

Porta-voz/Atribuições
Vôlei e Wrestling

ADRIANA APARECIDA  
DA SILVA
ATLETISMO

ANA SÁTILA
CANOAGEM SLALOM

ARTHUR ZANETTI
GINÁSTICA ARTÍSTICA

BÁRBARA SEIXAS
VÔLEI DE PRAIA

Foto: Alexandre Loureiro/Exemplus/COB Foto: Jonne Roriz/COB Foto: Valterci Santos/AGIF/COB Foto: Ana Patrícia/COB
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@babyfuturo

Nascimento
26/02/1986

Naturalidade 
Niterói (RJ)

Principais resultados

• Medalha de bronze nos Jogos Pan- 
-americanos Toronto 2015

• Octacampeã sul-americana (2004, 
2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013 
e 2021)

• Campeã do torneio Valentín 
Martínez (2014)

Porta-voz/Atribuições
Pentatlo Moderno e Rugby

@clodoaldo_carmo

Nascimento
27/04/1968

Naturalidade 
São Paulo (SP)

Principais resultados

• Participação dos Jogos Olímpicos 
Barcelona 1992 e Atlanta 1996

• Ouro no CampeonatoSul-americano 
Manaus 1995

• Ouro no Campeonato Ibero- 
-americano Medellin 1996

Porta-voz/Atribuições
Atletismo, Ciclismo  
e Escalada Esportiva

BEATRIZ FUTURO
RUGBY

CLODOALDO DO CARMO
ATLETISMO

Foto: Valter França/COB Foto: Wagner Carmo/CBAT

@diogosilvatkd

Nascimento
07/03/1982

Naturalidade 
São Sebastião (SP)

Principais resultados

• Ouro nos Jogos Pan-americanos  
Rio 2007

• Bronze nos Jogos Pan-americanos 
Santo Domingo 2003

• Bicampeão dos Jogos Sul- 
-americanos 2002 e 2006

Porta-voz/Atribuições
Breaking e Taekwondo

@edsonbindilatti_oficial 

Nascimento
13/03/1979

Naturalidade 
Camamu (BA)

Principais resultados

• Participação em 5 edições de Jogos 
Olímpicos de Inverno: Salt Lake 
City 2002, Turim 2006, Sochi 2014, 
Pyeongchang 2018 e Pequim 2022

• Porta-bandeira da delegação 
brasileira na cerimônia de abertura 
de Pyeongchang 2018

Porta-voz/Atribuições
Desportos no Gelo e 
Desportos na Neve

DIOGO SILVA
TAEKWONDO

EDSON BINDILATTI
BOBSLED

Foto: Valterci Santos/AGIF/COB Foto: Christian Dawes/COB
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@duda18amorim

Nascimento
23/09/1986

Naturalidade 
Blumenau (SC)

Principais resultados

• Campeã mundial (2013)
• Eleita melhor jogadora  

do mundo (2014)
• Ouro nos Jogos Pan-americanos Rio 

2007, Guadalajara 2011 e Lima 2019

Porta-voz/Atribuições
Esgrima, Handebol  
e Hóquei sobre Grama

@emersonduarte_tiro

Nascimento
18/10/1971

Naturalidade 
Campinas (SP)

Principais resultados

• Prata nos Jogos Pan-americanos 
Toronto 2015

• Ouro nos Jogos Sul-americanos 
Santiago 2014

• Ouro nos Jogos Mundiais  
Militares 2011

Porta-voz/Atribuições
Tênis de Mesa e Tiro Esportivo/
Secretário

EDUARDA AMORIM
HANDEBOL

EMERSON DUARTE
TIRO ESPORTIVO

Foto: Gaspar Nóbrega/COB Foto: Saulo Cruz/Exemplus/COB

@mulherquecorrecomlobos

Nascimento
25/01/1985

Naturalidade 
Rio de Janeiro (RJ)

Principais resultados

• Ouro no Campeonato Pan- 
- americano de 2016 

• Participação dos Jogos Rio 2016
• Eleita como uma das 100 mulheres 

mais inspiradoras do mundo pela 
BBC de Londres em 2017

Porta-voz/Atribuições
Judô e Remo/2ª Secretária

@chicobarrettojr 

Nascimento
31/10/1989

Naturalidade 
Ribeirão Preto (SP)

Principais resultados

• Três ouros nos Jogos Pan- 
-americanos Lima 2019

• Ouro nos Jogos Pan-americanos 
Guadalajara 2011

• Dois ouros e um bronze nos Jogos 
Sul-americanos Cochabamba 2018

Porta-voz/Atribuições
Ginástica

FERNANDA NUNES
REMO

FRANCISCO BARRETTO
GINÁSTICA ARTÍSTICA

Foto: Alexandre Loureiro/Exemplus/COB Foto: Washington Alves/COB

32 33



@grummy11

Nascimento
24/01/1994

Naturalidade 
São Paulo (SP)

Principais resultados

• Três medalhas em Jogos Pan- 
-americanos: prata em Toronto 
2015 e bronze em Lima 2019 e 
Guadalajara 2011

• Bronze na Liga Mundial em  
Bergamo 2016

• Duas vezes campeão sul-americano 
(2014 e 2018)

Porta-voz/Atribuições
Desportos Aquáticos/
Comunicação

@hortenciamarcari 

Nascimento
23/09/1959

Naturalidade 
Potirendaba (SP)

Principais resultados

• Ouro nos Jogos Olímpicos  
Atlanta 1996

• Campeã Mundial (Austrália, 1994)
• Ouro nos Jogos Pan-americanos 

Havana 1991 

Porta-voz/Atribuições
Golfe e Hipismo

@jaquelinemourao

Nascimento
27/12/1975

Naturalidade 
Belo Horizonte (MG)

Principais resultados

• Atleta com o maior número de 
participações em edições dos Jogos 
Olímpicos: oito. Sendo quatro de 
Verão e quatro de Inverno

• Bronze nos Jogos Pan-americanos 
Lima 2019

• Ouro nos Jogos Sul-americanos 
Brasil 2002

Porta-voz/Atribuições
Tiro com Arco e Vela

GUSTAVO GUIMARÃES
POLO AQUÁTICO

HORTÊNCIA MARCARI
BASQUETE

IZIANE MARQUES
BASQUETE

JAQUELINE MOURÃO
CICLISMO MTB / ESQUI  
CROSS-COUNTRY / BIATLO

Foto: Alexandre Castello Branco/COB Foto: Rafael Bello/COB Foto: Flávio Florido/Exemplus/COB Foto: Alexandre Castello Branco/COB

@izianebasquete

Nascimento
13/03/1982

Naturalidade 
São Luis (MA)

Principais resultados

• Bronze nos Jogos Pan-americanos 
Guadalajara 2011

• Campeã da Copa América (2001)
• Bicampeã da Conferência Leste  

da WNBA (2010, 2011)

Porta-voz/Atribuições
Badminton e Basquete
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@jeffaojump

Nascimento
04/11/1982

Naturalidade 
Guarulhos (SP)

Principais resultados

• Bronze nos Jogos Pan-americanos 
Guadalajara 2011

• Ouro no Sul-americano de Buenos 
Aires 2011

• Ouro nos Jogos Mundiais Militares 
Rio 2011

Porta-voz/Atribuições
Levantamento de Pesos

@joanacortez

Nascimento
11/01/1979

Naturalidade 
Rio de Janeiro (RJ)

Principais resultados

• Bicampeã em duplas nos Jogos Pan-
-americanos Winnipeg 1999 e Santo 
Domingo 2003

• Bronze nos Jogos Pan-americanos 
Rio 2007

• Campeã mundial de Beach Tennis

Porta-voz/Atribuições
Tênis e Triatlo/Comunicação

JEFFERSON SABINO
ATLETISMO

JOANA CORTEZ
TÊNIS

Foto: Gaspar Nóbrega/COB Foto: Gaspar Nóbrega/COB

@juangnogueira

Nascimento
01/05/1988

Naturalidade 
São Paulo (SP)

Principais resultados

• Bronze nos Jogos Sul-americanos 
Santiago 2014

• Tricampeão do Torneio Cheo Aponte 
em Porto Rico: 2013, 2014 a 2015 

• 9º colocado nos Jogos Olímpicos Rio 
2016

Porta-voz/Atribuições
Boxe

@duquetanque

Nascimento
15/03/1984

Naturalidade 
São José dos Campos (SP)

Principais resultados

• Participação dos Jogos Olímpicos 
Rio 2016 (12ª colocação)

• Campeão sul-americano 2018
• 4º lugar nos Jogos Pan-americanos 

Lima 2019

Porta-voz/Atribuições
Skate

JUAN NOGUEIRA
BOXE

LUCAS DUQUE
RUGBY SEVENS

Foto: Wander Roberto/COB Foto: Washington Alves/COB

36 37



@polianaokimoto

Nascimento
08/03/1983

Naturalidade 
São Paulo (SP)

Principais resultados

• Bronze nos Jogos Olímpicos  
Rio 2016

• Campeã (10km) e vice-campeã 
(5km) mundial em Barcelona (2013)

• Vice-campeã (5km e 10km)  
no Mundial de Nápoles (2006)

Porta-voz/Atribuições
Comunicação

@rodrigao14

Nascimento
17/04/1979

Naturalidade 
São Paulo (SP)

Principais resultados

• Ouro nos Jogos Olímpicos  
Atenas 2004

• Prata nos Jogos Olímpicos Pequim 
2008 e Londres 2012

• Tricampeão Mundial (2002, 2006  
e 2010)

Porta-voz/Atribuições
Vôlei

POLIANA OKIMOTO
MARATONAS AQUÁTICAS

RODRIGO SANTANA
VÔLEI

Foto: Marcelo Pereira/Exemplus/COB Foto: Rafael Bello/COB

@thiaguspetrus 

Nascimento
25/01/1989

Naturalidade 
Juiz de Fora (MG)

Principais resultados

• Três medalhas em Jogos Pan- 
-americanos: ouro em Toronto 2015, 
prata em Guadalajara 2011 e bronze 
em Lima 2019

• Campeão da Champions League 
pelo Barcelona (Espanha) em 2021  
e vice-campeão em 2020

Porta-voz/Atribuições
Futebol

THIAGUS PETRUS
HANDEBOL

Foto: Gaspar Nóbrega/COB
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Os membros da CACOB, exceto a presidente e o vice-
-presidente, exercem o papel de porta-voz de algumas 
modalidades e/ou participam de ações de secretariado 
ou de comunicação da Comissão. Este modelo foi criado 
com o objetivo de melhorar o entendimento entre as 
comissões de atletas dessas instituições. Contribui 
também para filtrar, direcionar e solucionar rapidamente 
os assuntos apresentados. Confira as atribuições de cada 
um em seus perfis, na seção anterior. 

A CACOB atua em conjunto para todas as 
decisões e cada integrante se ocupa de uma 
ou mais Confederações, possibilitando a 
personalização e especificação dos assuntos ”.
Jaqueline Mourão

“

CACOB e as comissões de atletas  
das Confederações

A CACOB e as comissões de atletas das Confederações 
caminham juntas. Por isso, a CACOB pode ser consultada 
tanto para ajuda estrutural quanto para consultas 
específicas e conflitos internos. A seguir, um fluxograma 
de como funcionam as entidades e respectivas comissões 
de atletas. Caso necessite, busque a instituição 
imediatamente acima de você. 
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ATLETA, TEVE  
ALGUM PROBLEMA? 

Entre em contato com  
a Comissão de Atletas  
de sua Confederação

Obteve RESPOSTA?

Consulte  
a CACOB...

... que consultará 
o COB e/ou  

a Confederação

NÃO SIM

O objetivo a longo prazo é que este modelo seja replicado 
nas Federações de todo o território nacional! 

MAIS COMISSÕES DE ATLETAS, 
MAIS VOZ AO ATLETA.

Para que uma demanda seja resolvida, existe um processo 
com algumas etapas a serem cumpridas: os assuntos 
deverão ser tratados e documentos e evidências 
encaminhados para o departamento responsável 
( jurídico, técnico, comunicação etc). Todos os envolvidos 
devem ser ouvidos para que a melhor solução seja 
encontrada. 

Demanda não 
solucionada

Comissão  
de Atletas  
se ocupa  

da demanda

CACOB consulta  
a Comissão  

de Atletas da 
Confederação

Resposta  
ao atleta

Atleta contata a 
Comissão de  

Atletas  do COB
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Contato Ouvidoria do COB: 0800 512-6666

Você pode entrar diretamente  
em contato com a ouvidoria do COB!

Atenção! Quando testemunhar um ato de abuso 
de poder, assédio, doping ou racismo,  
não seja um espectador passivo!  
Entre em contato com a ouvidoria do COB  
ou outros canais. 

DENUNCIE!

TODOS nós somos responsáveis por um ambiente 
esportivo saudável!

Conheça todos os canais de comunicação e 
iniciativas que podem te ajudar a se conectar 
com outros atletas, te oferecer suporte 
para treinar em um ambiente seguro e 
informações para que você evolua em seu 
meio esportivo. Procure saber mais sobre  
a CACOB ”.
Eduarda Amorim

Anote aí!
CANAIS DE COMUNICAÇÃO

• Central de Atendimento à Mulher em Situação  
de Violência: Ligue 180

• Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos: Disque 100

• Antidoping COB: antidoping@cob.org.br

•  Comissão de Atletas do COI: athlete365@olympic.org

• Comissão de Atletas do COB: cacob@cob.org.br “
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Agência Brasileira de Controle do Doping

Agência Mundial de Antidoping 

PanAm Sports (na Comissão de Atletas da PanAm Sports 
a brasileira Isabel Swan é uma das integrantes)

TAS - Tribunal Arbitral do Esporte

Instagram

CURSOS E ORIENTAÇÕES 
Você sabia que existem ferramentas que podem 
ajudar no seu dia a dia e no seu desenvolvimento 
como atleta?

COB CACOB

Comissão de Atletas do COI

Acesse aqui o Instituto Olímpico Brasileiro para ter 
conhecimento a educação antirracismo, prevenção  
ao assédio, abuso sexual no exporte, entre outros!

Os cursos em negrito são pré-requisitos para as missões 
do Time Brasil!

Já o Transforma, programa do COB de promoção 
dos Valores Olímpicos, disponibiliza o curso Valores 
Olímpicos para a Sociedade (VOS), destinado a membros 
do Movimento Olímpico e entusiastas do esporte.
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https://www.gov.br/abcd/pt-br
https://www.wada-ama.org/fr
www.panamsports.org
https://www.tas-cas.org/en/general-information/index/
https://www.instagram.com/timebrasil/
https://www.instagram.com/comissao.atletas/
https://www.instagram.com/athlete365/
https://projetosdiversosiob.asdnet.com.br
https://www.cob.org.br/pt/cob/home/transforma


Outros cursos interessantes podem ser 
oferecidos nas seguintes plataformas: 

Curso sobre antidopagem oferecido pela WADA 
(Agência Mundial de Antidopagem)

Cursos oferecidos pela Comissão de Atletas do Comitê 
Olímpico Internacional.

Aproveite! Os cursos são 100% online e gratuitos!

Passo a passo para a criação de uma comissão de atletas DOCUMENTOS IMPORTANTES

Carta Olímpica 

Código de Ética do COB

Como atletas olímpicos, exercemos um 
papel fundamental e significativo para 
o amadurecimento do esporte de alto 
rendimento nacional e, por consequência, do 
esporte como um todo. Para isso, precisamos 
utilizar as ferramentas de educação disponíveis 
no próprio IOB (Instituto Olímpico Brasileiro) 
e em outros meios, como universidades etc, 
a fim de amadurecermos nosso papel como 
pessoas determinantes para os resultados dos 
esportes olímpicos do país ”.
Iziane Marques

“
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https://adel.wada-ama.org/learn
https://olympics.com/athlete365/fr/que-faisons-nous/voix/webinaires-exclusifs-dathlete365/
https://olympics.com/athlete365/fr/que-faisons-nous/voix/annuaire-de-la-commission-des-athletes/
https://olympics.com/ioc/olympic-charter
https://novoportal.cob.org.br/pt/documentos/download/ac6cf4f8df3a9/#:~:text=1%C2%B0%20%2D%20O%20C%C3%B3digo%20de,e%20os%20princ%C3%ADpios%20do%20Olimpismo


INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Você sabia que existem diversas possibilidades de renda/remuneração 
provenientes do esporte?

1 - Bolsa Atleta

O programa Bolsa Atleta, do governo federal, apresenta como principal 
objetivo fomentar o esporte em suas diversas manifestações e categorias, 
garantindo, por meio de um auxílio financeiro, que os atletas tenham 
apoio para se desenvolver ao longo de suas carreiras, nas diversas fases e 
categorias, chegando até ao alto rendimento. É um apoio importante para 
que você possa se dedicar aos treinamentos e tenha condições mínimas de 
desenvolvimento.

O Bolsa Atleta dividido nas seguintes categorias:

- Base – R$ 370,00

- Estudantil – R$ 370,00

- Nacional – R$ 925,00

- Internacional – R$ 1.850,00

- Olímpico – R$3.100,00

- Pódio – R$ 5.000,00 a R$ 15.000,00

Veja os pré-requisitos para participar desse programa

A solicitação para o Bolsa Atleta é feita de forma online, 
no site

Além do Bolsa Atleta do governo federal, vários estados e municípios dispõem 
de programas de bolsa atleta com regras, categorias e valores distintos. 
Assim, informe-se nas secretarias de esporte e/ou educação do seu estado 
ou município para saber se você tem direito a esse benefício.

Fique atento às regras, alguns estados e municípios permitem o acúmulo das 
bolsas federal, estadual e municipal, todavia, em alguns casos, você deverá 
optar por aquela que lhe seja mais interessante. 

2 - PAAR

O PAAR (Programa de Atletas de Alto Rendimento) foi criado pelo Ministério da 
Defesa. Nesse programa, os atletas têm sua entrada por meio de alistamento 
voluntário, por edital, com comprovação de bom rendimento no esporte e se 
tornam “militares temporários” do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, 
por um período máximo de 8 anos. Como atleta das Forças Armadas, você 
terá direito a um salário (equiparado ao de terceiro sargento), 13º salário, 
plano de saúde, férias, assistência médica, nutricionista e fisioterapeuta, além 
da possibilidade de utilização das instalações esportivas militares para seus 
treinamentos e avaliações. Fique atento à publicação dos editais consultando 
os sites:

Comissão de Desportos do Exército – CDE 

Comissão de Desportos da Aeronáutica - CDA 

Comissão de Desportos da Marinha-CDM 
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https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/bolsa-atleta/pre-requisitos-para-participar-do-programa-bolsa-atleta-1
https://www.gov.br/cidadania/pt-br/acoes-e-programas/bolsa-atleta/bolsa-atleta
http://www.cde.eb.mil.br/
https://www2.fab.mil.br/cda/
https://www.marinha.mil.br/om/comissao-de-desportos-da-marinha


3 - Vínculos Clubísticos – Entidades de Prática 
Desportiva

De acordo com a lei nº 9.615/98 o desporto de 
rendimento pode ser organizado e praticado de modo 
profissional ou não profissional, nos termos do art. 3º  
e seu parágrafo único. Quando você é contratado  
e/ou federado por um clube, normalmente se pactua 
um contrato de direitos e deveres entre as partes. Esse 
contrato pode ser de atleta profissional, a depender de 
sua modalidade, ou de atleta não profissional, relacionado 
a alguns esportes especificamente. Veja algumas 
possibilidades e se você se enquadra em alguma delas: 

3.1 - Bolsa Aprendizagem

O atleta não profissional, em fase de formação 
desportiva, na faixa etária de 14 a 20 anos, a critério da 
entidade de prática desportiva, pode receber auxílio 
financeiro configurado como “bolsa de aprendizagem” 
mediante à celebração de um contrato formal, sem que 
seja gerado vínculo empregatício entre as partes.

3.2- Contrato de atleta não profissional

Nesse tipo de contrato você tem a possibilidade de 
recebimento de incentivos materiais e de patrocínio, 
inclusive na forma de bolsa, caracterizada como ajuda  
de custo e não como salário, benefícios diretos  
e/ou indiretos, como alimentação, material esportivo, 
transporte etc, além da exploração do “direito de 
imagem”. Normalmente, esse tipo de contrato prevê a 
desvinculação/desligamento do atleta junto à entidade de 
prática desportiva de forma unilateral e sem motivação 
pertinente e a qualquer momento. Entretanto, é comum 
nesses contratos constar uma cláusula de aviso prévio  
de 30 dias.

3.3 - Contrato de atleta profissional 

A atividade do atleta profissional caracteriza-se pela 
remuneração pactuada em contrato formal de trabalho, 
firmado com a entidade de prática desportiva. Nele 
deverá conter, obrigatoriamente, cláusula penal para 
pressupostos descumprimentos, rompimento ou 
rescisão unilateral, além de outras características 
específicas para a atividade desportiva. Não pode 
perdurar por mais de 5 anos e menos de 3 meses. Nesse 
tipo de vínculo, é possível que você faça um contrato 
misto, recebendo parcialmente pelo contrato de atleta 
profissional e celebrando um outro contrato de direito  
de imagem.

3.4 - Contrato de trabalho para a formação de atletas

Esse tipo de contrato está vinculados a atletas/esportes 
profissionais. Nesse caso, a entidade desportiva que 
promove a formação do atleta tem o direito de pactuar 
com com ele, a partir de 16 anos de idade, o primeiro 
contrato de trabalho profissional. Porém, o prazo não 
pode exceder a 5 anos. 

A entidade detentora do primeiro contrato terá o direito 
de preferência para a primeira renovação, mas o prazo 
não poderá exceder a 2 anos.
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4 - Direito de Imagem 

O direito de imagem é protegido pelo artigo 5º, inciso X 
da Constituição Federal, que o incluiu na lista de direitos 
e garantias fundamentais, prevendo indenização para o 
caso de sua violação: “são invioláveis a intimidade, a vida 
privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 
o direito à indenização pelo dano material ou moral 
decorrente de sua violação”.

 O Código Civil também traz regras sobre o direito de 
imagem e o classifica como um direito da personalidade. 
Em seu artigo 20, dentre outras disposições, veda a 
exposição ou utilização da imagem de alguém sem 
permissão, caso o uso indevido atinja sua honra, 
reputação, respeito ou se destine a fins comerciais.

Posto isso, você pode se atentar à possibilidade de ceder 
os direitos de sua imagem a um patrocinador pessoal, 
a um clube, Federação e/ou Confederação mediante a 
celebração de um contrato por tempo determinado  
e que aponte os direitos e deveres das partes. Atente- 
- se porque também é possível realizar um contrato de 
patrocínio direto e outro de direito de imagem com um 
mesmo clube e/ou patrocinador.

5 - Patrocínios Pessoais

O patrocínio é uma relação comercial, é o investimento 
de uma empresa em sua imagem e no que você 
representa na comunidade esportiva que está inserido. 
Provavelmente sua imagem e esporte apresentam 
interesses em segmentos específicos. Portanto, procure 
patrocínios em empresas que tenham sinergia com  
seu esporte. 

Você pode buscar patrocínio em empresas e marcas 
esportivas que lhe proporcionem apoio financeiro, 
material esportivo, viagens e outros gastos que fazem 
parte de sua preparação. 

Fique atento ao contrato celebrado entre você e a sua 
entidade de prática esportiva, pois ele pode não permitir 
patrocínios pessoais, ou, ainda, prever que você tenha 
que ceder um percentual desse patrocínio à sua entidade. 
Normalmente o patrocinador promoverá ações de 
ativação da marca com sua imagem, assim você terá 
direitos e deveres a cumprir. Atente-se para que esses 
deveres não comprometam seu desempenho: ações 
exacerbadas que interfiram no seu treinamento poderão 
comprometer seu futuro e, consequentemente, as 
renovações contratuais. 

As redes sociais podem ser uma ótima ferramenta 
de captação de patrocínio e de exposição da marca 
patrocinadora. 
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6 - Programas e Premiações de Confederações e do COB

Sua Confederação pode ser uma fonte de renda para 
ajudar o seu desenvolvimento esportivo ou, ainda, 
a manutenção das condições de treinamento que o 
sustente em alto nível/rendimento esportivo. 

Procure sua Confederação e descubra se há algum 
programa específico de ajuda financeira e quais os 
critérios de inclusão. Isso pode ser crucial para o 
desenvolvimento e execução de suas atividades de 
treinamento, campings nacionais e internacionais, 
viagens e competições. 

As Confederações também podem ofertar premiações 
pecuniárias em função de determinados desempenhos 
esportivos. Habitualmente, isso ocorre em função das 
colocações/medalhas nas grandes competições, como 
Jogos Pan-americanos, Jogos Olímpicos e Campeonatos 
Mundiais; igualmente essas premiações podem ser 
atreladas a recordes brasileiros, sul-americanos  
e/ou mundiais.

Assim como as Confederações, o Comitê Olímpico 
do Brasil (COB) também pode apresentar premiações 
pecuniárias para medalhas nas competições em 
que é o responsável pela delegação, caso dos Jogos 
Pan-americanos e Jogos Olímpicos. O COB também 
desenvolve programas junto às Confederações para 
o apoio aos atletas de diversas modalidades, bem 
como apoio individual por intermédio do programa 
Solidariedade Olímpica. 

Fique sempre atento às oportunidades que podem 
estar muito próximas a você, mas que, por falta de 
conhecimento, você não tenha aproveitado. Informe-se 
dessas possibilidades junto ao seu clube, sua Federação, 
sua Confederação. Busque também as informações 
em sua cidade ou estado para saber mais sobre as 
possibilidades de programas, como o Bolsa Atleta,  
bem como sobre o programa de apoio ao esporte das 
Forças Armadas.
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