Reunião remota, 1º de abril de 2019.
Documento CA nº 02/19
ATA DE REUNIÃO CONSELHO ADMINISTRATIVO CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE TRIATHLON
Composição do Conselho Administrativo:
1. Ernesto Pitanga (Presidente) – presente.
2. Armando Luiz Barcellos da Silva (Vice-Presidente) – presente.
3. Thaty Porto (Representante dos Atletas) – ausente.
4. Rychard Hryniewicz Junior (Representante das Federações) – presente.
5. Victor de Albuquerque Lima (Representante das Federações) – ausente.
6. Bruno César Carvalho da Nóbrega (Representante Independente) – presente.
7. Michel Bögli (Representante Independente) – ausente.
8. Rodrigo Silva La Rosa (Representante Independente) – ausente.
Participante técnico:
1. Virgílio de Castilho (Diretor Executivo).
Local: Reunião realizada por meio do aplicativo Skype.
Data: 01/04/2019. Duração: Das 20h00 às 22h30.
Preâmbulo:
 Reuniram-se às 20h00min do dia 01 de abril de 2019, os membros do Conselho
Administrativo. da Confederação Brasileira de Triathlon, através do aplicativo de conferência
on-line “Skype”.
 Como prática operacional padrão para as reuniões por conferência on-line, adota-se:
reunião sempre com duração máxima de duas horas, com no máximo cinco assuntos
prioritários na pauta, iniciando às 20h e com seus conselheiros se disponibilizando 15
minutos antes do horário do início para conexão e ajustes. Será usado apenas o áudio, e
todos que não estiverem com a palavra devem deixar o microfone no mudo. Para pedir a
palavra, o interessado deve colocar o nome no chat em texto, e o membro que estiver como
host (gerenciando as conexões), irá administrar a ordem do debate.
 Os membros estão indicados acima, bem como a informação de presença.
 Os membros serão indicados no transcorrer do texto apenas pelo primeiro nome.
 O Conselho de Administração será identificado como CA.
 Todas as deliberações são confidenciais até a versão final da ATA.
Atos:
1. O Vice-Presidente Armando foi eleito para secretariar a reunião e confeccionar,
posteriormente, a sua ata, o que foi aprovado por todos os membros.
2. Foi realizado o debate sobre os temas seguintes, com participação de todos os presentes,
sendo deliberado:
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1.0 Formatar os processos de cobrança do “day use” nas provas de Campeonato Brasileiro
1.1 O Conselheiro Rychard questionou como fazer a checagem dos atletas federados, uma vez
que o processo pode ser burlado por não haver um representante da Cbtri na entrega de kits
dos eventos. Ele sugeriu que o organizador envie uma lista com os inscritos e a Cbtri elabore
um sistema de cobrança para os que não forem devidamente federados. Ele alertou que, nas
etapas do Triday, caso não haja ninguém da Federação ou Confederação para fiscalizar o
registro dos atletas, entregarão os kits sem verificação prévia, causando prejuízo a Cbtri.
1.2 O Vice-Presidente Armando também defende que as federações locais sejam convocadas
para uma parceira de fiscalização, pois elas também ganharão com este processo.
1.3 O Conselheiro Rychard pontuou algumas questões desta operação e sugeriu que o
Participante Técnico Virgilio detalhe o processo deste controle e apresente para as
federações o modelo de operação
1.4 O Participante Técnico Virgilio concordou com o processo sugerido e apresentou algumas
dificuldades do processo, também colocando algumas soluções. Ele também sugeriu fazer
uma campanha nas mídias sociais para que os atletas se federem previamente via um link
que direcionará diretamente para nosso site.
1.5 O Conselheiro Bruno reafirmou a questão do uso da tecnologia para solução deste problema.
1.6 O Conselheiro Rychard questionou como será tratado o caso de exceção de Alagoas.
1.7 O Participante Técnico Virgilio sugeriu que a Unlimited trabalhasse junto às federações locais.
Deliberação
1.1 Ficou acordado que será pedida ajuda às federações para que fiscalizem o processo. Neste
caso, haveria um representante da federação local no ato da entrega de Kits para fiscalizar os
atletas a partir de uma listagem emitida pela Unlimited.
1.2 Foi sugerido que o Estado de Alagoas (Maceió) fosse tratado a parte, criando-se um processo
diferente de controle por conta do momento político em que se encontra a Federação, que
não tem um bom relacionamento com o organizador do evento. Não ficou definido como
será este processo.
1.3 Os atletas receberão, no ato da inscrição, um e-mail da Cbtri avisando que haverá uma
cobrança do “day use” caso ele não esteja devidamente filiado a uma federação. Foi sugerido
que, no corpo deste e-mail, seja colocado um link a fim de facilitar o processo de filiação do
atleta. Este link iria direcionar o atleta a um sítio onde ele possa se filiar com facilidade.
1.4 O Participante Técnico Virgilio irá elaborar um e-mail para deixar todas as federações cientes
deste processo.
1.5 Ficou indicado o nome do Presidente Ernesto para entrar em contatos com as federações
explicando e pedindo ajuda para que estejam presentes no trabalho de fiscalização.

2 Arbitragem do Campeonato Brasileiro e internacionais
2.1 O Conselheiro Rychard sugeriu que haja uma padronização da arbitragem ao menos nas
provas do Campeonato Brasileiro e nas provas internacionais que forem conduzidas pelas
federações locais, visando uma melhoria futura em todo processo de arbitragem.
2.2 A ideia foi unanimemente aprovada.
2.3 O Presidente Ernesto explicou que tentou viabilizar um curso de técnico em Alagoas, mas
não aconteceu por questões políticas.
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2.4 O Participante Técnico Virgilio apontou pontos explicando o processo de formação de
árbitros em Alagoas dependia de outras questões de custo, segundo conversa com a
Unlimited.
2.5 Foram debatidas todas as dificuldades da progressão do assunto Faltri x Fetrial no processo
de Alagoas.
2.6 O Presidente Ernesto informou que o Conselheiro Vitor não gostaria mais de conduzir o caso
da questão de Alagoas.
Deliberação:
2.1 Não ficou definido como será a atuação dos árbitros em Maceió, deixando esta decisão para
uma reunião que acontecerá com a área técnica na sexta feira, dia 05 de abril, às 8h30 da
manhã.
2.2 O Presidente Ernesto ficou responsável de ligar para o Vitor e procurar outra pessoa para
conduzir esta questão da federação de Alagoas.

3. Sistema Triathlon 2.0
3.1 O Conselheiro Rychard trouxe a questão sobre se implementar o Programa Triathlon 2.0 ou
desenvolver outro programa.
3.2 Foi sugerida a criação de um grupo de trabalho para definir o assunto.
3.3 O Participante Técnico Virgilio explicou a importância da formação do grupo de trabalho
para esta definição.
Deliberação:
3.1 Ficou definido que será feito um estudo para a continuidade ou não do sistema triathlon 2.0,
3.2 Será criado um grupo de trabalho pelos conselheiros Rychard e Bruno e pelo Rodrigo
Milazzo da parte técnica para avançar com a continuação deste tema.

4. Modelo comercial para cursos Cbtri de treinador e oficiais técnicos
4.1 Todos os presentes foram unânimes para que se promovam os cursos de oficiais técnicos e
treinadores de triathlon
4.2 O Conselheiro Rychard sugeriu que se tenha um grupo de facilitadores homologados pela
Cbtri. Estes iriam atuar em locais que tenham entidades com interesse em promover os
cursos em suas cidades.
4.3 O Conselheiro Rychard perguntou quem poderia verificar as entidades que têm interesse em
criar os cursos. Será feita uma avaliação de como dividir os recursos provenientes desta
ação.
Deliberação:
4.1 Ficou definido que o Rodrigo Milazzo irá organizar o conteúdo dos cursos para treinador e o
Gustavo Abade fará dos cursos para oficiais técnicos.
4.2Os recursos arrecadados serão repassados para a Cbtri e a outra parte ficaria para a entidade
que promoveu o curso. Não ficou definida a proporção da divisão da arrecadação, sendo
sugerido 10% para a Cbtri.
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5. Assuntos gerais
5.1 O Presidente Ernesto foi procurado por atletas que reclamaram que a Cbtri não irá
disponibilizar uniformes para o Mundial Multsports por conta de contenção de despesas.
5.2 O Presidente Ernesto fez contato com um patrocinador para o uniforme (Beto Lopes) que irá
arcar com os custos para toda a delegação em um valor de R$ 3.000,00.
5.3 O Presidente Ernesto ressaltou que a Conselheira Thaty deveria estar como representante
dos atletas para falar a respeito deste assunto.
5.4 O Participante Técnico Virgilio colocou a questão de conflito de interesse, pois o
patrocinador é irmão do Beto Lopes, um membro de uma comissão oficial da Cbtri
atualmente, o que teve a concordância do Conselheiro Bruno.
5.5 O Vice-Presidente Armando sugeriu fazer a parceria com um formato mais comercial, sem
perder a oportunidade e utilizando contrapartidas em mídias sociais da Cbtri.
5.6 O Conselheiro Rychard questionou quanto vale o nosso espaço e sugeriu um profissional
para definir esta questão.
5.7 O Vice-Presidente Armando sugeriu que, em vez de exposição da logomarca da empresa no
uniforme, fossem feitas cinco inserções no Instagram oficial da Cbtri como forma de
contrapartida do apoio prestado na cessão dos uniformes.
Deliberação:
5.1 O Vice-Presidente Armando entrará em contato com Beto Lopes para ajustar o formato
comercial dos uniformes e não perder a oportunidade.

6. Captação de recursos para Cbtri.
6.1 O Presidente Ernesto sugeriu usar uma empresa de captação de recursos para a Cbtri.
6.2 O Presidente Ernesto foi contatado para que seja assinado um contrato de patrocínio de
grande porte com uma empresa privada.
6.3 Seguindo orientação do advogado do Presidente, este processo de patrocínio precisa
passar pelos CA e AGE para que seja homologado com toda transparência e ciência de
todos os envolvidos.
6.4 Por se tratar de uma importância expressiva, a questão terá todo cuidado legal possível.
A empresa pleiteia 20% do montante a título de comissão comercial paga na primeira
parcela.
Deliberação:
6.1 Foi dada aprovação para que o Presidente Ernesto avance com a negociação.
6.2 Fica registrado que não há exclusividade com nenhuma empresa de captação por parte
da Cbtri e que a captação de recursos de patrocínio futuros poderá ser feita por
qualquer outra empresa concomitantemente.

7. Encerramento
A reunião foi encerrada às 22h35, uma vez que já havia sido prorrogada por 30 minutos.
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Contatos do Conselho Administrativo:


Ernesto Pitanga (Presidente)
E-mail: ernestopitanga@hotmail.com
Fone: 71 98138-0330



Armando Luiz Barcellos da Silva (Vice-Presidente)
E-mail: armando@cbtri.org.br
Fone: 21 99639-9781



Thaty Porto (Representante dos Atletas)
E-mail: thatypc@hotmail.com
Fone: 61 98165-9515



Rychard Hryniewicz Junior (Representante das Federações)
E-mail: rychard@triathlonsp.org.br
Fone: 11 99901-7525



Victor de Albuquerque Lima (Representante das Federações)
E-mail: presidente@triathlonpe.org
Fone: 81 99291-3341



Bruno César Carvalho da Nóbrega (Representante Independente)
E-mail: bruno@ntsec.com.br
Fone: 61 99970-6484



Michel Bögli (Representante Independente)
E-mail: michel@endorfinabr.com
Fone: 11 94842-1718



Rodrigo Silva La Rosa (Representante Independente)
E-mail: rodrigo@proverprojetos.com.br
Fone: +351 964 657 817



Participante técnico: Virgílio de Castilho (Diretor Executivo)
E-mail: ceo.cbtri@gmail.com
Fone: 21 99511-031
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