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No final de outubro de 2022, em Foz 
do Iguaçu-PR, foi realizado o VIII Semi-
nário Nacional de Formação Esportiva, 
evento que integrou a 2ª Semana Nacio-
nal dos Clubes, promovida pela Confede-
ração Nacional dos Clubes, FENACLUBES.

O Seminário Nacional de Formação 
Esportiva é um evento direcionado aos 
Gestores Profissionais e Técnicos dos Clubes. A edição de 2022 contou 
com a participação de aproximadamente 500 pessoas representando en-
tidades das cinco regiões do país e se tornou o maior evento organizado 
pelo CBC desde 2015. 

O tema central deste ano foi uma ampla discussão sobre o Progra-
ma de Formação de Atletas do CBC, onde foi apresentado o trabalho re-
alizado até agora e também as estratégias para a continuidade do pro-
grama, visando os Jogos Olímpicos de Paris 2024.

Entidades parceiras como a Secretaria Especial do Esporte do Minis-
tério da Cidadania – SEE, o Comitê Olímpico do Brasil - COB, Universidade 
Estadual de Campinas - UNICAMP, além das Confederações e Ligas Na-
cionais participaram e discutiram o tema por meio de diversas palestras 
e uma grande oficina coordenada pelo Prof. José Finocchio Júnior, com o 
objetivo de alinhar o planejamento dos Clubes Formadores ao Programa 
de Formação de Atletas do CBC.

Na programação, o destaque foi a participação do técnico da Sele-
ção Brasileira de Voleibol e único campeão olímpico tanto no Masculino 
como no Feminino, José Roberto Guimarães, que destacou a importância 
dos Clubes na carreira dos atletas. 

Uma mesa redonda também sobre o tema Formação de Atletas, foi 
comandada pelo campeão olímpico do Voleibol, André Heller. A atividade 
contou com a participação da ex-atleta Magic Paula, além de represen-
tantes de Confederações e Clubes que puderam apresentar um pouco do 
trabalho realizado nessas entidades. 

Mais uma vez os representantes de todos os Clubes integrados ao 
CBC participaram do Seminário, que recebeu avaliação positiva de 100%.

O Comitê Brasileiro de Clubes-CBC, no cumprimento de suas obriga-
ções e transparência no uso dos recursos públicos, apresenta o Relatório 
do VIII Seminário Nacional de Formação Esportiva, com um resumo de 
todas as atividades ocorridas durante os três dias do evento.

Apresentação
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Palavra do Presidente

A oitava edição do Seminário Nacional de Formação Espor-
tiva, realizada em parceria com a Confederação Nacional de Clu-
bes-FENACLUBES, confirmou o grande alinhamento dos Clubes 
com o Programa de Formação de Atletas do Comitê Brasileiro de 
Clubes-CBC. Isso nos mostra como os conteúdos abordados ao 
longo dos anos têm aprimorado o conhecimento de todos no de-
senvolvimento do Programa.

Neste ano, em atendimento a uma demanda solicitada pelos 
próprios Clubes, pudemos promover momentos e espaços livres 
para troca de experiências e compartilhamento de ideias, pois 
cada Clube traz em suas vivências do dia a dia muito conhecimen-
to e experiências, que agregam e somam uns com os outros.

O VIII Seminário Nacional de Formação Esportiva teve seu 
conteúdo ainda mais enriquecido nos momentos de interação en-
tre o CBC e as Entidades Parceiras. O desenvolvimento do espor-
te em nosso país é feito por muitos “braços” e o Programa de Formação de Atletas é composto 
pelo trabalho em parceria, e é essa união que faz o esporte se fortalecer.

Por isso, acreditamos que é fundamental a presença das entidades parceiras como o 
Comitê Olímpico do Brasil-COB, a Secretaria Especial do Esporte-SEE, as Confederações, Ligas 
Nacionais e claro, os Clubes, como os protagonistas na programação do Seminário.

Passado o evento de 2022, como Presidente do CBC, o sentimento é de orgulho, pois 
entregamos um Seminário com um conteúdo rico sobre o Programa de Formação de Atletas, 
com a exposição das atualizações para o Ciclo 2021-2024, dinâmicas e plantões técnicos, além 
de realizarmos atividades de planejamento do Clubes alinhada à estratégia do CBC visando 
sempre a Formação de Atletas.

Não posso deixar de agradecer nossa grande parceira FENACLUBES. Hoje o CBC e a FE-
NACLUBES realizam um trabalho conjunto, voltado ao desenvolvimento dos Clubes e à For-
mação de Atletas e vamos sempre, juntos, lutar em prol do esporte e dos Clubes brasileiros.

A cultura e a responsabilidade de formar atletas é dos Clubes. Não é um trabalho fácil! 
Mas, graças à integração das ações dos diversos atores como a Secretaria Especial do Esporte 
- SEE do Ministério da Cidadania, o Comitê Olímpico do Brasil - COB e as Confederações e Ligas 
Nacionais, o caminho ficou menos árduo, e hoje nossos atletas chegam nas competições mais 
preparados, motivados e disputando no mesmo nível que os atletas internacionais. A partici-
pação dos Clubes e sua contribuição na Formação de Atletas Olímpicos em nosso país é muito 
forte. Parabéns a todos por seguirem conosco nessa importante missão! 

Foi um prazer receber a todos no VIII Seminário Nacional de Formação Esportiva.

Paulo Germano Maciel
Presidente do CBC

Foi um prazer receber a todos no VIII Seminário Nacional de Formação Esportiva.Foi um prazer receber a todos no VIII Seminário Nacional de Formação Esportiva.

Paulo Germano MacielPaulo Germano Maciel
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O que esperar do CBC até o final do
CICLO OLÍMPICO 2021-2024?

O início do dia foi marcado pela presença do 
Vice-Presidente do CBC, Dr. Fernando Cruz, que 
fez uma breve introdução dos temas que foram 
discutidos, relacionados às “Estratégias do Pro-
grama de Formação de Atletas do CBC”. 

Dr. Fernando deixou aquele “algo a mais” nos 
participantes no momento da sua palestra, quan-
do usou palavras-chave como Estratégia, Direção, 
Capacitação, Gestão Eficiente, Retorno à Socieda-
de, Simplificação de Processos, entre outros. Tudo 
isso abriu caminho para o início da palestra do 
Secretário Geral do Conselho Consultivo do CBC, 
Arialdo Boscolo.

Arialdo iniciou apresentando aos participan-
tes os números do CBC, destacando que dentro da 
Universalização dos Clubes no país, no período de 
2013 a 2022, o CBC possui um total de 275 Clubes 
integrados em todas as suas categorias, atingindo 
as cinco regiões do país.

Em seguida, Arialdo Boscolo apresentou o 
planejamento do CBC para os próximos anos, des-
tacando a apresentação das cinco Resoluções da 
Diretoria que vão nortear o futuro do Programa de 
Formação de Atletas do CBC. 

Com relação aos “Rankings”, a principal aten-
ção solicitada por Arialdo foi em relação à  definição 
da principal competição de cada esporte sendo re-
ferência para o Ranking de Clubes por Esporte e por 
Gênero, válido já a partir do Ano II do Ciclo Olímpico 
2021-2024, que compreende o período de 01 de 
maio de 2022 a 30 de abril de 2023. Abordou tam-
bém que nos casos em que o esporte tiver a parti-

1º de novembro de 2022 foi o dia mais intenso do VIII Seminário Nacional 
de Formação Esportiva. O motivo é que foi o momento mais repleto 
de atividades, principalmente as palestras e oficina, todas direcionadas 
aos gestores dos Clubes integrados ao Comitê Brasileiro de Clubes-CBC.

Estratégia, Direção, 
Capacitação, Gestão 
Eficiente, Retorno 
à Sociedade, 
Simplificação 
de Processos

Dr. Fernando Cruz 
Vice-Presidente do CBC
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cipação de no mínimo 10 Clubes nas competições 
de base, com 100% dos Clubes participantes sendo 
integrados ao CBC, haverá um segundo Ranking de 
Clubes por Esporte e por Gênero do esporte, com 
três medalhas a mais no QGM (ouro, prata e bron-
ze), no masculino e também no feminino, se for o 
caso. Caso o esporte não possua um mínimo de 
10 Clubes integrados ao CBC, haverá a garantia de 
apoio aos Clubes que são TOP 3 em seus respec-
tivos rankings das Confederações e/ou Ligas Na-
cionais, ainda que não exista parceria firmada com 
determinada Confederação ou Liga Nacional.

Arialdo explicou ainda sobre as novidades do 
Quadro Geral de Medalhas-QGM, que passa a ser 
divulgado de forma parcial ao final de cada ano-
-calendário, a exemplo do Ranking de Clubes por 
Esporte e por Gênero. Ambos têm previsão para 
publicação atualizada no início do mês de maio de 
2023. O QGM será composto pelo resultado do 
Ranking tanto da categoria Principal como da ca-
tegoria de base, caso tenha, conforme acima.

O anúncio ainda de uma nova categoria de 
vinculação ao CBC também foi feito. O CBC, como 
forma de apresentar a entidade e os benefícios 
oferecidos durante os CBI® aos Clubes que ainda 

não são integrados, criou a categoria Clube Aspi-
rante, tema da Resolução da Diretoria nº 004, da-
tada de 29 de setembro de 2.022.

O Secretário Geral do Conselho Consultivo do 
CBC destacou também o que a entidade pretende 
fazer para o futuro, entre elas, ampliar e fortale-
cer a Rede Nacional de Clubes Formadores sempre 
alinhado às políticas públicas de investimento ao 
esporte, a exemplo da Secretaria Especial de Es-
porte – SEE do Ministério da Cidadania e Comitê 
Olímpico do Brasil - COB.

A abertura das condições para a integração 
de todos os Clubes que participam de competições 
em nível nacional, o estímulo à participação de ído-
los olímpicos em CBI® e o fortalecimento da marca 
por meio da divulgação do Selo de Formação são 
objetivos para ampliar o alcance do Programa de 
Formação de Atletas do CBC. 

No final, Arialdo apresentou os números ex-
pressivos dos CBI®. Para o Ano II do Ciclo Olímpico 
foram pactuados com as Confederações e Ligas 
Nacionais a realização de 154 Campeonatos Bra-
sileiros Interclubes-CBI®. Até o mês de outubro, 
119 já haviam sido realizados, alcançando quase 
12 mil beneficiados.  

Resoluções da 
Diretoria vão 
nortear o futuro 
do Programa de 
Formação de 
Atletas do CBC 

Arialdo Boscolo
Secretário Geral do Conselho
Consultivo do CBC
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A FORMAÇÃO 
DE ATLETAS 
na visão de Clubes 
e Confederações

Os participantes do VIII Seminário Nacional 
de Formação Esportiva puderam participar de uma 
grande atividade no segundo dia do evento. Uma 
mesa redonda, comandada pelo campeão olímpico 
de Voleibol, André Heller, com o tema “A Formação 
de Atletas alinhada ao propósito do CBC, na visão de 
Clubes e Confederações”.

Para debater o tema André Heller recebeu 
especialistas do “quilate” de Magic Paula, atu-
al Vice-Presidente da Confederação Brasileira de 
Basketball-CBB. Também participaram Geraldo 
Campestrini, Diretor Geral da Confederação Brasi-
leira de Tênis de Mesa-CBTM e Marcelo Theotônio 
da Silva, Gerente de Desenvolvimento e Alto Ren-
dimento da Confederação Brasileira de Judô-CBJ. 
Representando os Clubes, participou o presidente 
do Praia Clube de Uberlândia-MG, Carlos Augusto 
Ribeiro Ferreira Braga.

André Heller abriu o painel de discussões 
apresentando um pouco de sua carreira como 
atleta, a importância de um Clube na vida dele o 
que possibilitou seu início nas atividades espor-
tivas. “Hoje sou um ex-atleta campeão olímpico, 
mas não posso deixar de falar que foi um Clube 
que me aceitou e me acolheu lá no meu começo. 
Não fui aceito no time da escola, mas fui bem rece-
bido no Clube que eu comecei e por isso, sou grato 
a todos vocês”.

De campeão para campeã. Na sequência, Ma-
gic Paula apresentou os números registrados pela 
CBB na realização de Campeonatos Brasileiros In-
terclubes-CBI®. 

Os números apresentados apontam que um 
total de 326 atletas disputaram os campeonatos 
organizados pela CBB em parceria com o CBC, nas 
categorias de Sub 15 a Sub 23. Para Paula, esses 
números foram alcançados em função da parceria 
com o CBC, mas a ex-atleta entende que falta uma 
política pública para o esporte, para que os números 
sejam mais significativos. “O Brasil não tem um mo-
delo de esporte e Educação Física definidos, princi-
palmente nas escolas públicas. É dever do Estado 
fazer os jovens beberem da fonte do esporte”.

Geraldo Campestrini da CBTM apresentou o 
planejamento da entidade desde 2016, ano dos Jo-
gos Olímpicos do Rio de Janeiro, com o objetivo de 
trabalhar a criança ou jovem, que começa jogando 
ping-pong e que se observa reais condições de fa-
zê-los evoluir para o Tênis de Mesa. De acordo com 
o diretor da CBTM são muitos os desafios para isso 
acontecer e por isso, o apoio dos Clubes se torna 
fundamental. “Hoje um de nossos desafios são os 
jogos eletrônicos que afastam de alguma maneira 
os jovens da prática. Assim, a Confederação desen-
volve muitas estratégias para capturar esses jo-
vens e assim tornar o esporte mais relevante para 
eles. Nesse momento entendemos que os Clubes 

Hoje sou um ex-atleta 
campeão olímpico, mas não 
posso deixar de falar que foi 
um Clube que me aceitou 
e me acolheu quando iniciei

André Heller
Ex-atleta, Membro do 
Colegiado de Direção do CBC
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são muito importantes, pois são neles que essas 
atividades práticas serão desenvolvidas”. 

O Judô é um esporte que já conquistou inúme-
ras medalhas em edições de Jogos Olímpicos, e o 
sucesso deste esporte está baseado em três princi-
pais pilares, conforme apresentou o Gerente de De-
senvolvimento e Alto Rendimento da Confederação 
Brasileira de Judô-CBJ, Marcelo Theotônio da Silva. 
Segundo ele, a meritocracia, a eficiência no uso dos 
recursos e a importância da unificação do sistema 
desportivo são as bases para tornar o esporte mais 
sustentável e democrático.

Saindo da visão das Confederações Espor-
tivas e passando para os Clubes, a apresentação 
foi feita por Carlos Augusto Ribeiro Ferreira Braga, 
presidente do Praia Clube, localizado na cidade de 
Uberlândia-MG.

Hoje o Praia Clube-MG é considerado um dos 
maiores Clubes do país e o presidente da entida-
de destacou a importância do Planejamento e da 
responsabilidade na elaboração dos projetos, prin-

O Brasil não tem um 
modelo de esporte e 
Educação Física definidos, 
principalmente nas escolas 
públicas. É dever do Estado 
fazer os jovens beberem da 
fonte do esporte

Magic Paula
Confederação 
Brasileira de Basketball - CBB

cipalmente no envolvimento dos parceiros certos. 
O exemplo dado pelo presidente “Guto Braga” foi 
o projeto de Vôlei de Praia que o Clube vem de-
senvolvendo e já colhendo excelentes resultados, 
inclusive com a conquista de inúmeros títulos in-
ternacionais e etapas do Campeonato Mundial. 
“Por que nós temos hoje o Vôlei de Praia? Porque 
temos um parceiro chamado Comitê Brasileiro de 
Clubes. As possibilidades existem, mas temos que 
fazer projetos sérios e responsáveis e correr atrás 
de parcerias como esta que o Praia Clube-MG tem 
com o CBC”, completou.

A iniciativa do Praia Clube-MG em parceria com 
o CBC deu tão certo que o Clube já prevê a criação de 
um complexo para a prática de esportes de areia e a 
visão no futuro. “O projeto tem produzido bons fru-
tos e tem servido de inspiração para jovens. Assim, 
com certeza estamos construindo uma categoria 
de base forte e no futuro teremos mais atletas do 
nosso Clube disputando edições de Jogos Olímpi-
cos”, finalizou o presidente. 
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O Comitê Brasileiro de Clubes-CBC e a Univer-
sidade Estadual de Campinas-UNICAMP firmaram 
parceria institucional para a criação e desenvolvi-
mento de cursos voltados à formação esportiva. 

O primeiro aconteceu nos meses de agosto 
e setembro deste ano, e foi denominado Curso de 
Extensão “Formação Esportiva e Desenvolvimen-
to de Atletas”. O balanço final demonstrou o gran-
de sucesso da ação, principalmente devido ao total 
de inscritos, o que marca com êxito o início de um 
processo muito rico que poderá abranger novas 
iniciativas, com temas inerentes à capacitação dos 
gestores e técnicos esportivos. 

Os Professores Doutores da Universidade Es-
tadual de Campinas – UNICAMP, Leandro Mazzei e 
Larissa Galatti, estiveram presentes durante toda 
a programação do VIII Seminário Nacional de For-
mação Esportiva, em uma palestra sobre o Pro-
grama de Formação de Atletas.

Após uma contextualização e tendências so-
bre o esporte ao longo dos anos, o professor trou-
xe um valioso conteúdo, com as visões cientificas 
aliadas à prática na aplicabilidade esportiva dos 
gestores, treinadores e atletas de Clubes.

A importância da capacitação com embasa-
mento científico, para aprofundamento, recicla-
gem e reflexões, pedagogia e treinamento espor-
tivo, foram assuntos abordados na palestra. Além 
disso, as tendências mundiais e nacionais para o 
aprendizado acadêmico voltado ao esporte foi ou-
tro assunto tratado.

Por fim, Mazzei falou sobre a parceria entre 
o CBC e a UNICAMP, informando mais detalhes de 
como foi a realização do primeiro curso, seu cro-
nograma, grade de ensino e resultados. E ainda, 
anunciou novas metas da parceria, com a criação 
de novos cursos, com novos temas, e que poderão 
acontecer até em nível de pós-graduação.

“A mensagem principal de minha passagem 
aqui pelo VIII Seminário Nacional de Formação Es-
portiva, foi transmitir aos participantes que existe 
uma parceria entre o CBC e a UNICAMP para pro-
porcionar cursos de capacitação profissional. Além 
disso, estimular para que os participantes pudes-
sem pensar em cursos que eles gostariam de fazer 
parte, como por exemplo, a questão da Psicologia 
na Carreira dos Treinadores um dos temas suge-
ridos. A ideia foi mostrar esta parceria e as pos-
sibilidades que eles têm para os Clubes do Brasil”, 
finalizou Mazzei.

Parceria com a UNICAMP
CURSO DE EXTENSÃO VOLTADO PARA A FORMAÇÃO 
ESPORTIVA E DESENVOLVIMENTO DE ATLETAS

VIII Seminário Nacional de Formação Esportiva - 2022
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Capacitação com embasamento 
científico, para aprofundamento, 
reciclagem e reflexões, pedagogia 
e treinamento esportivo

Leandro Mazzei
Prof. Dr. da Universidade Estadual 
de Campinas – UNICAMP
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GESTÃO E 
PLANEJAMENTO 
ESPORTIVO

Antes do encerramento do VIII Seminário Na-
cional de Formação Esportiva, mais duas palestras 
trouxeram muito conhecimento aos participantes, 
tendo em vista a grande experiência dos dois pales-
trantes em seus esportes.

A primeira palestra foi ministrada por Fernan-
do Castro Maroni, Gestor do Brasil Vôlei Clube, mais 
conhecido como Vôlei Renata de Campinas-SP, uma 
das equipes participantes da edição 2022-2023 da 
Superliga Masculina de Voleibol.

Fernando Maroni apresentou a palestra “Ges-
tão Esportiva no Voleibol – da base ao alto rendi-
mento” e também parte do trabalho que vem sendo 
realizado na equipe em todas as suas fases. O ges-
tor frisou ainda que o Brasil Vôlei Clube-SP, é uma 
“empresa voltada para o esporte” e por isso, sem-
pre trabalha na busca da excelência.

Muitos questionamentos foram feitos, em es-
pecial o tema relacionado às parcerias. E quando foi 
discutido, Maroni destacou que elas só funcionam 
quando os projetos são bem elaborados e principal-
mente quando os resultados alcançados não são 
somente da equipe, mas sim, de todos os parceiros 
que integraram o projeto. “As avaliações têm que 
ser feitas com base no projeto em sua totalidade. 
É importante que os resultados não sejam só da 
equipe, mas também de todos os parceiros envolvi-
dos nele”, finalizou.

Basquetebol em pauta 
Do Voleibol para outro esporte de muito 

sucesso em nosso país: o Basquetebol.
O “case” apresentado desta vez foi “Planeja-

mento e Governança no Basquetebol”. A palestra 
foi proferida pelo Superintendente da Liga Nacional 
de Basquete-LNB, Sérgio Barbosa Domenici.

Atualmente a LNB é responsável pela orga-
nização, em parceria com o Comitê Brasileiro de 
Clubes-CBC, de duas das mais importantes com-
petições do esporte no país: a Liga de Desenvolvi-
mento de Basquete-LDB e o Novo Basquete Bra-
sil-NBB, que por sua vez está com sua 14ª edição, 
em pleno andamento.

Sérgio Domenici explicou que é muito impor-
tante se espelhar em algo que os resultados são 
sempre positivos, e por isso a LNB, procura sem-
pre usar a experiência da maior Liga de Basquete-
bol do mundo, a NBA.

O Superintendente citou pora várias vezes a 
apresentação de Fernando Maroni, pois também 
acredita que o esporte tem que ser tratado como 
um negócio, que deve ser aplicado em todas as re-
giões do país. “Na LNB procuramos adotar um mo-
delo de gestão que vê o esporte como um negócio. 
Assim, queremos mostrar e provar que é possível 
aplicá-lo também em todos os Clubes, independen-
te do tamanho e da região em que estão instalados, 
objetivando os melhores resultados para todos”. 

Fernando Castro 
Maroni

Gestor do Brasil 
Vôlei Clube

Sérgio Barbosa 
Domenici

Superintendente 
da Liga Nacional de 

Basquete-LNB
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Os Clubes presentes no VIII Seminário Nacional 
de Formação Esportiva puderam conhecer mais so-
bre o trabalho da Autoridade Brasileira de Contro-
le de Dopagem – ABCD/SEE, por meio da palestra 
“Controle de Dopagem no país” realizada pela Se-
cretária Nacional da pasta, Luisa Parente. 

Luisa foi a primeira atleta brasileira da Ginásti-
ca Artística a participar de duas olimpíadas - Seul-
88 e Barcelona-92. Fora dos aparelhos, já atuou 
como comentarista esportiva e na gestão, traba-
lhou no Clube de Regatas do Flamengo-RJ. A atual 
Secretária da ABCD trouxe ao VIII Seminário Nacio-
nal de Formação Esportiva toda sua experiência à 
frente desta Secretaria, ministrando sobre o con-
trole de dopagem em nosso país.

Na palestra foi abordado conteúdo sobre o 
Ecossistema de Antidopagem Internacional e Na-
cional, envolvendo as entidades de caráter público 
e privado. Internacionalmente, Luisa explanou sobre 
a promulgação da Convenção Internacional contra o 
Doping nos Esportes, pelo Decreto nº 6653/2008.  

O ponto central da palestra foi o Programa 
Nacional Antidopagem e o detalhamento do seu 
trabalho por meio da gestão, informação, pesquisa, 
educação, testes, gestão de resultados e código, e a 
inteligência antidopagem.

A Secretária da ABCD também reforçou a 
missão da entidade de consolidar a cultura antido-
pagem em âmbito nacional, por meio de ações de 
educação e controle em todas as manifestações 
esportivas, buscando o esporte limpo e saudável 
respeitando as normas e regulamentos nacionais e 
internacionais. A sua visão é de tornar o Brasil uma 
referência mundial na cultura antidopagem, promo-
vendo a igualdade nas competições e disseminando 
os valores do jogo limpo.

Outro ponto muito importante foi a orienta-
ção aos Clubes sobre o recebimento dos fiscais 
da ABCD, dando acesso imediato e irrestrito, e o 
acompanhamento permanente ao atleta notifica-
do, além de todo o suporte necessário para a con-
clusão da fiscalização.

“Somos todos colegas e profissionais do es-
porte. Sabemos que a educação é permanente e 
contínua, por isso o ABCD se faz presente em todas 
as oportunidades e planejamentos, porque quando 
se fala em esporte é preciso falar de jogo limpo, e 
estar neste evento é essencial para reforçarmos 
o nosso compromisso com competições idôneas e 
corretas”, reforçou Luisa Parente.

Quando se fala em esporte é 
preciso falar de jogo limpo, e 
estar neste evento é essencial 
para reforçarmos o nosso 
compromisso com competições 
idôneas e corretas

Luisa Parente
Secretária Nacional - Autoridade 
Brasileira de Controle de Dopagem – ABCD/SEE

O trabalho antidopagem no Brasil
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Aproveitando a participação das Confedera-
ções e Ligas Nacionais na 2ª Semana Nacional dos 
Clubes 2022, o Comitê Brasileiro de Clubes-CBC 
realizou uma reunião com todas as Confederações 
e Ligas parceiras presentes.

O objetivo do encontro foi a apresentação de 
uma síntese dos avanços e propostas do CBC para 
as parcerias e programação dos próximos passos. 
Foram abordados os seguintes temas: as estraté-
gias do CBC e a integração das políticas esportivas; 
números da abrangência do CBC; a consolidação da 
política de formação de atletas e o fortalecimento 
dos clubes com as novas Resoluções de Diretoria 
e as próximas ações, concluindo com as constata-
ções dos avanços do CBC. 

Na reunião, os representantes das entidades 
presentes colocaram seus posicionamentos em 
relação à parceria. Apresentaram algumas pre-
ocupações e observações para consideração do 
CBC, e mais uma vez afirmaram a importância da 
parceria para todos os envolvidos e para o espor-
te olímpico brasileiro. 

CBC faz reunião de alinhamento estratégico com as 
CONFEDERAÇÕES E LIGAS NACIONAIS

Na sequência da reunião, foram discutidos os 
formatos dos Planos de Trabalho das competições 
principais de cada esporte a serem entregues e as-
sinados pelas respectivas Confederações e o CBC, 
uma vez que eles irão balizar o Ranking por Esporte 
e por Gênero do CBC, além de condicionar a pactua-
ção dos Planos de Trabalho para as demais compe-
tições de cada esporte. 

A reunião contou com a participação da Dire-
toria, do Conselho Consultivo e Gestores do CBC, 
do Vice-Presidente do Comitê Olímpico do Brasil, 
Marco La Porta, além dos representantes da Con-
federação Brasileira de Atletismo-CBAt; Confede-
ração Brasileira de Badminton – CBBd; Confede-
ração Brasileira de Basketball-CBB, Confederação 
Brasileira Canoagem-CBCa; Confederação Brasi-
leira de Desportos Aquáticos-CBDA; Confederação 
Brasileira de Esgrima-CBE; Confederação Brasileira 
de Ginástica-CBG; Confederação Brasileira de Han-
debol-CBHb; Confederação Brasileira de Judô-CBJ; 
Confederação Brasileira de Remo-CBR; Confedera-
ção Brasileira  de Tênis-CBT; Confederação Brasilei-
ra de Tênis de Mesa-CBTM; Confederação Brasileira 
de Tiro com Arco-CBTARCO; Confederação Brasilei-
ra de Tiro Esportivo-CBTE; Confederação Brasileira  
de Vela-CBVela; Confederação Brasileira de Volei-
bol-CBV e a Confederação Brasileira de Wrestling-
-CBW, além da Liga de Basquete Feminino-LBF; a 
Liga Nacional de Basquete-LNB e a Liga Nacional de 
Polo Aquático-PAB. 
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Eu vou fazer questão 
de trabalhar cada 
dia mais para sempre 
ajudar o esporte 
em nosso país.

Paulo Germano Maciel
Presidente do CBC
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Emoção e agradecimento 
marcaram a entrega do
PRÊMIO CLUBE FORMADOR

A previsão era de uma noite de gala e isso se confirmou. A cerimônia de entrega 
do Prêmio Clube Formador foi marcada por momentos de emoção e também de inú-
meros agradecimentos e reconhecimento ao trabalho feito pelo Comitê Brasileiro de 
Clubes-CBC e pela Confederação Nacional dos Clubes-FENACLUBES.

Além dos representantes dos Clubes, o Vice-Presidente do Comitê Olímpico do 
Brasil-COB, Marco La Porta e Presidentes e dirigentes de Confederações e Ligas Na-
cionais Esportivas parceiras do CBC estavam presentes na festa, que começou com o 
discurso do presidente do Comitê Brasileiro de Clubes-CBC, Paulo Maciel.

Paulo Maciel demonstrou toda sua alegria aos presentes e afirmou que estava 
muito feliz em conseguir reunir tantas pessoas do esporte em um só lugar, e ressaltou 
que não medirá esforços para sempre apoiar o desenvolvimento esportivo nos Clubes. 
“Eu vou fazer questão de trabalhar cada dia mais para sempre ajudar o esporte em 
nosso país. É com muito orgulho que hoje premiamos os Clubes e entidades parceiras 
por seus resultados”.

O Prêmio Clube Formador, criado em 2021, consiste na valorização do desen-
volvimento esportivo realizado pelos Clubes integrados ao CBC. Nesta edição foram 
premiados aqueles que obtiveram a melhor posição no ranking por esporte e por gê-
nero do CBC, devido aos resultados conquistados nos Campeonatos Brasileiros Inter-
clubes-CBI® do Ano I (2021-2022) do Ciclo Olímpico 2021-2024.

No total 19 Clubes foram premiados por serem os melhores em cada esporte 
e gênero. Além deles, foram feitas mais duas homenagens especiais (à um Clube e à 
uma Confederação Esportiva) pelo “Case de Sucesso” – Melhor Uso do Selo de For-
mação de Atletas do CBC.



ADC BRADESCO-ASSOCIAÇÃO 
DESPORTIVA CLASSISTA - SP
Basquetebol Feminino
“Só tenho a agradecer a todos da ADC 
Bradesco pelo excelente trabalho. Sem 
eles nada disso seria possível e isso nos 
dá força para continuar nosso trabalho” 
- Rogério Curi, Gerente do Departa-
mento de Esportes.

CLUBE DOS JANGADEIROS-RS
Vela Feminino
“Com o apoio do CBC conseguimos 
levar a Vela adiante. Muito obrigado 
pelo apoio que possibilita nossos atle-
tas a participarem de competições 
em todo o mundo” - Pedro Antonio 
Pereira Pesce, Comodoro. 

INSTITUTO VITALIZA-PE
Handebol Feminino
“Nossa gratidão ao CBC por proporcio-
nar aos atletas do Pernambuco e de 
todo o Nordeste, a chance de mostrar 
o seu potencial para o Brasil” - Antonio 
Carlos Affini, Presidente.

VELEIROS DO SUL ASSOCIAÇÃO NÁU-
TICA DESPORTIVA-RS
Vela Masculino
“Em nome de toda a comunidade do Ve-
leiros do Sul, quero apenas agradecer. 
Muito obrigado CBC” – Moisés Lanzoni, 
Diretor Executivo. 

CLUBE CAMPESTRE-PB
Wrestling Masculino
“Estou muito feliz por este momen-
to e não posso deixar de agradecer ao 
presidente Flávio (Flávio Cabral Neves-
-presidente da Confederação Brasilei-
ra de Wrestling-CBW) que nos ajudou 
muito fazendo com que o Campestre se 
tornasse essa referência no esporte” - 
Alex Antonio M. de Araújo, Presidente.

YACHT CLUBE DA BAHIA-BA
Águas Abertas Feminino
“Quero agradecer ao CBC pelo apoio 
aos Clubes. Estou muito feliz pelo re-
conhecimento não só com o Yacht Clu-
be da Bahia, mas também com o povo 
da Bahia” - Francisco Coni Pedreira 
Brandão, Comodoro.

VIII Seminário Nacional de Formação Esportiva - 2022
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CLUB DE REGATAS VASCO 
DA GAMA-RJ
Karatê Masculino
“Gostaria de dizer que essa é uma vitória 
do Clube em sua totalidade, e também 
de todo o segmento que recebe apoio 
do CBC” - Carlos Magno Barros da Silva, 
Executivo de Esportes Olímpicos. 

SOCIEDADE DE GINÁSTICA DE 
PORTO ALEGRE-1867-SOGIPA-RS
Tênis de Mesa Feminino
“Nosso DNA desde nosso início é o es-
porte e hoje temos uma campeã mun-
dial no Judô (Mayra Aguiar) e no futuro 
teremos outra campeã, só que no Tênis 
de Mesa. Por isso, não posso deixar de 
agradecer a todos e ao CBC pelo apoio” - 
Adílio Schneider Finger, Presidente.

CLUBE DE CAMPO DE RIO CLARO-SP
Tiro Esportivo Masculino
“Nós estamos muito felizes e agrade-
cidos por este reconhecimento. Desde 
2015 decidimos transformar um Clube 
Social também em um Clube Esportivo e 
estamos trilhando este caminho graças 
à ajuda do CBC que possibilita o cresci-
mento do esporte nacional” - Luis Ricar-
do B. Gregato, Assessor Esportivo.

SPORT CLUB CORINTHIANS
PAULISTA-SP
Natação Feminina
“Quero agradecer minha diretoria pelo 
apoio aos esportes olímpicos e aprovei-
tar a oportunidade para pedir, que nun-
ca deixem de apoiar seus projetos, que 
sempre trazem muitas medalhas para 
nosso país” - José Augusto Botega, Ge-
rente de Projetos Incentivados.

GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO-RS
Águas Abertas Masculino
“É uma honra muito grande para nós 
do GNU receber este prêmio diante de 
tanta gente do esporte nacional. Agra-
deço toda minha diretoria e também a 
do CBC pelo apoio” - Paulo José Kolberg 
Bing, Presidente. 

FLUMINENSE FOOTBALL CLUB-RJ
Tiro Esportivo Feminino
“O Fluminense está aqui representan-
do esta modalidade. A primeira me-
dalha olímpica foi conquistada no Tiro 
Esportivo e nós fazemos parte desta 
história. Assim, também peço que con-
tinuem apoiando os esportes olímpi-
cos” - Márcio de A.Trindade, Vice-Pre-
sidente de Esportes Olímpicos. 
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PRAIA CLUBE-MG
Basquete 3x3 – Masculino
“O Basquete 3x3 é uma modalidade 
olímpica recente e estamos felizes em 
saber que vamos formar futuras gera-
ções olímpicas para este esporte pois 
vamos continuar apoiando o 3x3 como 
apoiamos todos os outros esportes 
olímpicos em nosso Clube” - Carlos 
Augusto R.Ferreira Braga, Presidente. 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CENTRO 
OLÍMPICO-ADECO-SP
Atletismo – Masculino e Feminino
“Nossa missão é Formar Atletas, mas 
não posso deixar de agradecer a todos 
que apoiam nosso projeto, em especial 
a todos do CBC” - Alex Martins Guima-
rães, Presidente. 

ASSOCIAÇÃO DOS ARQUEIROS DE 
CAMPINAS-ACAMP-SP
Tiro com Arco – Masculino e Feminino
“Quero agradecer a todos os atletas por 
confiar em nosso trabalho. À minha es-
posa, ao Círculo Militar de Campinas e 
ao CBC pelo apoio ao esporte em geral” 
- Marcos Antonio Bortoloto, Presidente.

MINAS TÊNIS CLUBE-MG
Natação Masculina e Voleibol – Mas-
culino e Feminino
“Quando se integra Esporte e Educação, 
isso faz bem à sociedade. Obrigado ao 
CBC por este apoio ao esporte forma-
dor de atletas e cidadãos que melhoram 
dia-a-dia nossa sociedade” - Carlos 
Henrique Martins Teixeira, Presidente.

ASSOCIAÇÃO BAURUENSE DE 
DESPORTOS AQUÁTICOS-ABDA-SP
Polo Aquático – Masculino e Feminino
“Sei das dificuldades de se manter um 
esporte desde a base até o alto rendi-
mento. Esse é meu segundo prêmio e é 
fruto de muito trabalho. Agora vamos 
continuar este trabalho para ano que 
vem vir aqui buscar o terceiro troféu” - 
Alexandre Augusto de Mattos Zwicker, 
Diretor Executivo.

ESPORTE CLUBE PINHEIROS-SP
Ginástica Artística – Masculino e Han-
debol Masculino
“Em nome dos mais de 38 mil asso-
ciados, venho agradecer esta segunda 
premiação. O Esporte Clube Pinheiros-
-SP é isso. Respiramos esporte, ama-
mos esporte e quero agradecer ao CBC 
pelo apoio” - Ivan Gilberto Castaldi 
Filho, Presidente

Diretor Executivo.
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CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO-RJ
Basquetebol Masculino; Canoagem 
– Masculino e Feminino; Ginástica 
Artística Feminino; Nado Artístico 
Feminino e Remo – Masculino e 
Feminino
“Ano passado estive aqui e recebi um 
troféu lindo como este apenas no Remo 
e no Nado Artístico. Confesso que isso 
me causou uma certa frustração e eu 
queria mais para este ano. Assim, con-
seguimos elaborar projetos, juntar atle-
tas olímpicos em nosso Clube e o fruto 
disso é a conquista desses 7 prêmios. 
Agora vamos em busca de muito mais” 
- Guilherme Kroll - Vice-presidente de 
Esportes Olímpicos. 

CLUB ATHLETICO PAULISTANO-SP
Melhor Uso do Selo de Formação de 
Atletas do CBC
“Estou muito surpreso com esta pre-
miação. Recebemos a visita do pessoal 
do CBC no Clube, mas não sabíamos de 
nada. É com muita alegria que venho re-
ceber este prêmio. Somos uma entidade 
centenária e com esta enormidade de 
Clubes, só tenho a dizer que o CBC não 
apoia só o Paulistano, mas sim todos os 
Clubes de Norte a Sul do país” - Eder do 
Lago Mendes Ferreira, Presidente. 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA 
DE TÊNIS-CBT
Melhor Uso do Selo de Formação de 
Atletas do CBC em Campeonatos Bra-
sileiros Interclubes-CBI®
“Obrigado pela surpresa. Nos dedica-
mos com muito afinco nesses CBI® e 
estamos conseguindo colher muitos 
frutos. Vamos continuar sempre pen-
sando no Desenvolvimento do Esporte. 
Hoje nossos atletas estão disputando 
o Mundial Sub 16 e todos participam 
de Campeonatos Brasileiros Interclu-
bes. Por isso digo que o CBI® “dá cer-
to”! Nosso muito obrigado ao CBC por 
tudo isso” - Aristides Barcellos, Vice-
Presidente. 

bes. Por isso digo que o CBI® “dá cer-
to”! Nosso muito obrigado ao CBC por to”! Nosso muito obrigado ao CBC por 
tudo isso” - tudo isso” - Aristides Barcellos
Presidente. 

É com muito
orgulho que hoje 
premiamos os 
Clubes por 
seus resultados

Paulo Germano Maciel
Presidente do CBC
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Oficina de Planejamento 
dos Clubes alinhado 
à estratégia do CBC
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ponto alto do VIII Seminário Nacional de Forma-
ção Esportiva foi a “Oficina de Planejamento dos 
Clubes alinhado à estratégia do CBC”. O trabalho 
foi coordenado pelo Prof. José Finocchio Júnior, 
autor da Metodologia PM Canvas, com apoio dos 

Gestores do CBC. 
Com o objetivo de facilitar o entendimento dos Clubes 

sobre os critérios meritocráticos do Programa de Formação 
de Atletas do CBC e fazer as melhores escolhas para al-
cançar os melhores resultados, o CBC preparou uma matriz 
composta dos requisitos de participação e do caminho a ser 
desenvolvido pelos Clubes.

Considerando as diferentes realidades dos Clubes for-
madores de todo o país, o CBC cuidou para adequar a ma-
triz de forma a atender essa diversidade, abrangendo tanto 
os Clubes monoesportivos quanto os multiesportivos. 

Para tanto foram apresentados aos Clubes, alguns 
conceitos do Planejamento Estratégico e o Mapa Estraté-
gico do CBC de forma a orientar o trabalho a ser realizado 
pelos participantes. 

Foram constituídos 44 grupos, com Clubes Vinculados, 
Filiados Primários e Plenos, que tiveram a oportunidade de 
experimentar a elaboração de um planejamento, a partir de 
um “case” aproximado à realidade do grupo, visando o ali-
nhamento com os objetivos do Comitê Brasileiro de Clubes-
-CBC e o aumento de performance de atletas.

A dinâmica também abordou a estratégia de inte-
gração de políticas públicas do Programa de Formação de 
Atletas do CBC, especialmente junto ao Comitê Olímpico do 
Brasil – COB e à Secretaria Especial do Esporte-SEE do Mi-
nistério da Cidadania.

Desta forma, além de exercitar na prática a constru-
ção de um planejamento alinhado à estratégia do CBC, 
os participantes puderam debater em grupo e encontrar 
meios de como potencializar seus resultados esportivos e 
assegurar a sustentabilidade de um programa de esporte 
de alto rendimento.

O resultado do trabalho, avalia-
do pelos participantes como muito 
esclarecedor e produtivo, que pode-
rá apoiar os Clubes na realização de 
seus planejamentos internos, poderá 
ser acessado no QR Code ao lado.

A partir de janeiro de 2023 os 
Clubes deverão fazer a escolha dos esportes que serão 
apoiados pelo CBC, e planejar adequadamente essa escolha 
será fundamental para a obtenção de melhores resultados.

O
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Paris 2024
Brasil quer superar o número de

 medalhas conquistadas em Tóquio
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O Comitê Olímpico do Brasil-COB é um grande parceiro do 
Comitê Brasileiro de Clubes-CBC e por isso Kenji Saito, atual 
Diretor de Desenvolvimento e Ciências do Esporte da entida-
de, proferiu a palestra “Planejamento Esportivo para os Jogos 
Olímpicos Paris 2024 durante o VIII Seminário Nacional de For-
mação Esportiva.

Na sua apresentação, Kenji destacou a importância do CBC 
e dos Clubes na Formação de Atletas. Segundo ele, apesar do 
COB ter projetos para o desenvolvimento de atletas, os resul-
tados só poderão ser observados caso ocorra um trabalho con-
junto entre as entidades, o que possibilitará o Brasil num futuro 
se tornar uma potência olímpica. “Temos no COB o projeto de 
Desenvolvimento de Campeões, mas é um projeto que so-
mente funciona se houver uma parceria envolvendo os Clubes, 
Confederações e Ligas Nacionais Esportivas, COB e o Governo 
Federal, além é claro, do CBC. Se todos estiverem cada vez mais 
fortes, seremos uma potência olímpica e com resultados cada 
vez melhores em todas as competições”.

Para Paris 2024, Kenji apresentou o trabalho que já vem 
sendo realizado, principalmente na definição das instalações e da 
estrutura que estão sendo preparadas para receber a delegação 
e os atletas brasileiros na França. “O nosso objetivo foi decidir 
por locais mais próximos aos centros de competição, diminuindo 

assim o tempo de deslocamento. Além disso, vamos conse-
guir oferecer a todos os atletas a melhor estrutura em 

um único lugar, e assim deixá-los o mais rela-
xados possível para apenas pensar 

nos treinos, nas competições e 
nas medalhas”, finalizou.

O Programa de Desenvolvi-
mento Esportivo do COB, está dis-

ponível no QR Code ao lado. Trata-se 
de um documento importante que 
poderá nortear os Clubes, visando 
o aperfeiçoamento de seus projetos 
esportivos e associando ciência à 
formação de atletas.

Kenji Saito
Diretor de 

Desenvolvimento 
e Ciências do 

Esporte - COB
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Com o objetivo de renovação dos Mascotes 
do Comitê Brasileiro de Clubes-CBC, após a “apo-
sentadoria” do Geraldos Clube, foi realizado um 
projeto que iniciou a campanha que envolveu o 
público interno e externo, com a participação de 
colaboradores, Clubes e atletas.

Após estudos, o Coelho foi a opção escolhida 
para representar os novos Mascotes do CBC. Além 
de começar com a mesma letra inicial “C”, este 
animal simboliza características muito presentes 
na vida de um atleta, como vitalidade, abundância, 
prosperidade, juventude, astúcia e inteligência.

Com esse objetivo, o CBC decidiu inovar e 
optou por ter dois novos representantes, contem-
plando assim as versões que mostram “força” e 
ao mesmo tempo a “fofura”, que fazem parte da 

dinâmica do trabalho de 
relação de um Mascote com o público.

Seguindo o modelo olímpico, após aprova-
ção do novo Mascote, foi realizada uma campa-
nha com os colaboradores do Comitê Brasileiro de 
Clubes-CBC para o envio de sugestões de nomes, 
sendo escolhidos seis nomes de cada gênero, en-
tre as opções enviadas.

A apresentação oficial dos mascotes aconte-
ceu durante o VIII Seminário Nacional de Forma-
ção Esportiva, em um momento de grande surpre-
sa para todos os participantes. Na oportunidade 
também foram apresentados os nomes escolhi-
dos e foi aberta de forma oficial a votação para 
que o público pudesse escolhê-los. 

Os mascotes do CBC participaram ativamen-
te do VIII Seminário Nacional de Formação Espor-
tiva, tiraram fotos com os representantes de Clu-
bes e a nossa Coelhinha teve até a oportunidade 
de tirar uma foto com o técnico campeão olímpico 
de Voleibol, José Roberto Guimarães.

No dia 9 de novembro de 2022, em comemora-
ção ao aniversário de 32 anos de fundação do 
CBC e ao Dia Nacional dos Clubes, a entidade fez 
o anúncio dos nomes de seus novos Mascotes.

Um total de 755 pessoas participaram 
da votação e com 40,8% dos votos, VELOZ foi 
o nome mais votado no gênero Masculino.

Já no feminino, um nome despontou 
como favorito desde o início das pesquisas 
e o resultado final se confirmou. VICKY foi o 
escolhido por 59,2% das pessoas que partici-
param da votação.

Assim, o Coelho Veloz e a Coelha Vicky, 
foram os escolhidos para representar o CBC, 
Clubes e seus atletas, somando na promoção 
e fortalecimento da Formação de Atletas em 
nosso país.

Veloz e Vicky: os novos 
Mascotes do CBC

Veloz e Vicky
Novos Mascotes do 

Comitê Brasileiro de 
Clubes - CBC 2022
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A IMPORTÂNCIA DOS CLUBES 
na Formação de Atletas

Uma das atrações do VIII Seminário Nacional 
de Formação Esportiva foi a palestra do técnico da 
Seleção Brasileira de Voleibol Feminino e do Barueri 
Volleyball Club-SP, José Roberto Guimarães. Com o 
auditório lotado, Zé, como é carinhosamente cha-
mado, contou um pouco de sua carreira de atleta, 
chegando a confidenciar que fez até aulas de Ca-
poeira, Judô e Ballet com o objetivo de melhorar 
seu desempenho. “Eu sempre buscava o melhor e 
acreditava em tudo o que me diziam. Um dia me 
disseram que o Ballet também iria me ajudar, pois 
os bailarinos davam saltos bem altos. Então, não 
pensei duas vezes e fui para as aulas”. Tanto esfor-
ço deu certo e Zé Roberto integrou a Seleção Brasi-
leira Masculina de Voleibol que participou dos Jogos 
Olímpicos de Montreal no Canadá, em 1976 e que 
terminou na sétima colocação geral.

Quando decidiu encerrar a carreira de jogador, 
Zé Roberto continuou no Voleibol e sua primeira 
equipe como técnico foi o Mirim do Clube Paineiras 

do Morumby-SP. Em 1989, ele aceitou o convite do 
então técnico da Seleção Brasileira Masculina, Be-
beto de Freitas, para ser Assistente Técnico na equi-
pe. Mas não demorou muito para um importantís-
simo convite chegar. O presidente da Confederação 
Brasileira de Voleibol-CBV na época, Carlos Arthur 
Nuzman o convidou para assumir a Seleção Mas-
culina nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992. 
Apesar do receio devido à falta de experiência, Zé 
Roberto recebeu um dos apoios mais importantes 
na vida de qualquer pessoa, o da família. Aceitou o 
convite, superou a desconfiança inicial dos atletas 
e o resultado disso tudo, todos sabem. O Brasil foi 
campeão olímpico de Voleibol Masculino.

No fechamento de sua palestra, Zé Roberto 
destacou o trabalho dos Clubes e do CBC. “Os Clubes 
têm uma importante missão na vida dos atletas que 
é transformá-los em cidadãos e ajudam também 
no crescimento do esporte em nosso país. Já o CBC 
conhece a realidade do esporte no país e as dificul-
dades enfrentadas por todos. Por isso, o apoio dado 
pelo CBC é muito importante e a entidade passa a 
ser um parceiro que ajuda muito no desenvolvimento 
de todos os esportes, em especial o meu”.

Como mensagem final, José 
Roberto Guimarães destacou 
importante frase: “Sucesso 
no passado não garante su-
cesso no futuro. Tem que 
ter muito trabalho e de-
dicação para que sempre 
possamos escrever uma 
nova história em nossas 
vidas”, finalizou. 

Aplaudido de pé pelos par-
ticipantes, José Roberto Gui-
marães, de forma muito gentil, 
atendeu a todos os pedidos de 
foto, inclusive fazendo uma 
foto especial com a nova 
mascote do CBC, Vicky.

José Roberto Guimarães
Técnico da Seleção Brasileira 
de Voleibol Feminino e do 
Barueri Volleyball Club-SP
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Plantão Técnico do CBC

Mantendo a tradição de apoio e suporte cons-
tante aos Clubes integrados, durante o VIII Seminá-
rio Nacional de Formação Esportiva, precisamente 
nos dias 31/10 e 02/11, o CBC ofereceu atendimen-
to individual nos Plantões Técnico e Jurídico, para 
esclarecimento de dúvidas relacionadas aos Eixos 
do Programa (MEE, RH e CBI®) especialmente nas 
seguintes áreas: Jurídica; Integração e Relaciona-
mento; Formalização, Acompanhamento e Presta-
ção de Contas de Projetos; Controle de Pendências.

Os atendimentos realizados foram contabili-
zados no gráfico a seguir, e reforçam o empenho do 
CBC para que os Clubes cada vez mais se habilitem 
para acessar e manter  ou ampliar os benefícios do 
Programa de Formação de Atletas do CBC.

Além disso, considerando o sucesso que 
ocorreu na edição realizada em 2021, o CBC man-
teve no VIII Seminário a parceria com a Secretaria 
Especial do Esporte do Ministério da Cidadania, e 
também ofereceu Plantões com representantes 
da ABCD (Autoridade Brasileira de Controle de Do-
pagem); Lei de Incentivo ao Esporte; Bolsa Atleta; 
e Certidão de Registro Cadastral (Certificação dos 
Arts. 18 e 18-A).

O CBC entende que é por meio da integração 
das políticas públicas que os Clubes terão condições 
de ampliar e canalizar os recursos para potenciali-
zar a formação dos seus atletas, sempre em bus-
ca da obtenção de melhores resultados esportivos 
para o país. 
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Como já é tradição nos Seminários Nacionais de Formação Esportiva, ao final do evento os participantes 
preenchem uma ficha de avaliação, e mais uma vez o Comitê Brasileiro de Clubes-CBC, fez seu dever de casa e 
conseguiu uma avaliação 100% positiva, considerando os resultados entre Excelente/Muito Bom e Bom.

Do total de participantes da pesquisa, 87% avaliou, de forma geral, o VIII Seminário Nacional de Forma-
ção Esportiva como Excelente/Muito Bom, e 13% avaliou o evento como Bom.

A infraestrutura disponibilizada para a realização do evento foi outro ponto que mereceu destaque na ava-
liação dos participantes. Do total de respostas, 95% avaliou a infraestrutura oferecida como Excelente/Muito 
Boa, e apenas 5% considerou a infraestrutura Boa.

Avaliação do VIII Seminário 
Nacional de Formação Esportiva

As palestras e demais atividades do VIII Seminário Nacional de Formação Esportiva, bem como os serviços 
oferecidos também foram pontos de avaliação e os resultados podem ser conferidos nos gráficos a seguir:
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CBC - Comitê Brasileiro de Clubes

O Comitê Brasileiro de Clubes-CBC sempre dá uma atenção especial às respostas das avaliações para 
assim manter a qualidade não só no conteúdo do evento, como também nas questões relacionadas à infraes-
trutura, objetivando sempre o melhor para os representantes dos Clubes e entidades parceiras participantes. 
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Atividades extras movimentam o 
VIII Seminário Nacional de Formação Esportiva

Os participantes do VIII Seminário Nacional 
de Formação Esportiva tiveram a oportunidade de 
assistir diversas palestras, mas também puderam 
participar de importantes atividades extras.

Uma dessas atividades foi o lançamento do li-
vro “Foque a ação, Colecione resultados”. O autor é 
o campeão olímpico no Voleibol em Atenas 2004, 
André Heller. Atualmente André é um dos gestores 
do Brasil Vôlei-SP, o Vôlei Renata de Campinas-SP e 
também um dos membros do Colegiado de Direção 
do Comitê Brasileiro de Clubes-CBC. Fora do Volei-
bol, André está atuando na área de Empreendedo-
rismo Comportamental e lançou seu primeiro livro.

Cada Clube que esteve no Seminário foi pre-
senteado com um exemplar. Os representantes dos 
Clubes ainda tiveram a oportunidade de receber um 
autógrafo de André Heller, que também atendeu a 
todos nas fotos. 

Conhecendo um Esporte Olímpico - Tiro com Arco
Outro espaço que atraiu a atenção dos participan-

tes durantes os momentos de intervalo foi o stand do 
Tiro com Arco. Uma parceria do Comitê Brasileiro de 
Clubes-CBC com a Confederação Brasileira de Tiro com 
Arco-CBTARCO, possibilitou a montagem de um espaço 
com arcos, flechas e alvos oficiais para que todos pudes-
sem conhecer o esporte.

Colaboradores da CBTARCO estiveram presentes o 
tempo todo no local e explicaram aos interessados todo 
o processo para o lançamento de uma flecha, desde a 
postura correta, posicionamento e principalmente a mira 
e o tiro, sempre de forma muito atenciosa.

Quem visitou o espaço teve a oportunidade de co-
nhecer o material oficial usado nas competições, princi-
palmente os arcos, além de saber um pouco das curio-
sidades do Tiro com Arco que chegou ao Brasil no início 
dos anos 50, passando pelo primeiro Campeonato oficial 
realizado em 1955, finalizando com as conquistas mais 
recentes dos atletas brasileiros.
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