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Reunião Comitê de Atletas e CBTARCO 
 
 
 

• Local: Plataforma Zoom; 

• Data: 29 de abril de 2021, às 20:00hrs;  

• Duração: 1:30hr – 2:00hrs;   

• Participantes:  
 
o João Luiz Araujo da Cruz – Presidente 

CBTARCO 
o Ricardo Guedes da Silva Filho – 

Colaborador CBTARCO                                        
o Massimiliano Alemanno – Colaborador 

CBTARCO                                        
             

o Paolla Fabíola Lima do Rêgo Barros – 
Presidente Comitê de Atletas 

o Maximiliano Cabral Favoreto – Vi-
ce Presidente Comitê de Atletas 

o Helena Mackevicius Viviani – Secretária 
Comitê de Atletas

Nesta reunião entre a Confederação Brasileira de Tiro com Arco e seu órgão colegiado, Comitê 
de Atletas, foram tratados os seguintes temas abaixo descritos com suas respectivas conclusões:  
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O presente documento foi redigido pela CBTARCO e aprovado por todos os presentes ao final 
da reunião. 

Temas por ordem de 
tratativa 

Conclusão 

Relatório da Comissão de 
Monterrey 

Relatório destacando como foi a prova, resultados, problemas ocorridos, 
tanto para o Olímpico, quanto para o Paralímpico. Enviar para o e-mail 
do Comitê de Atletas. Prazo: 04/05/2021 

Necessidade de uma cartilha ou 
manual do tema e os 
procedimentos da viagem 

CBTARCO apresentará no dia 04/05/2021. 

Documentação revisada antes 
da viagem 

Para evitar o caso do que ocorreu com atleta do paralímpico. A ação 
anterior atende esse pleito também. 

Clareza das regras 

Requisitos de classificação dos 
atletas paralímpicos (utilizamos 
já o estabelecido 
internacionalmente) 

Sugestão de trabalhar com requisitos internacionais. João destacou que a 
vocação da CBTARCO é o alto rendimento. Será levado ao Comitê 
Técnico Paralímpico o pleito para que a partir de agora a classificação 
se dê com base no formato internacional. 

Site da confederação A CBTARCO reconhece as dificuldades existentes e está buscando soluçõ  
para esse ponto. 

Verba, administração e 
desenvolvimento da categoria 
composto 

COB não aporta recursos para o composto. Foi debatido que seja aberto 
a atletas a busca por patrocínio. Para tanto, será necessário estabelecer 
regras claras para a utilização dos recursos obtidos, possibilitando o 
acesso a esses recursos por critérios de meritocracia. 

Organograma Comitê de Atletas passará os principais assuntos para que sejam 
definidos canais de interlocução. CBTARCO elaborará material para 
discussão junto ao Comitê de Atletas. O Comitê passará uma lista de 
perguntas mais frequentes para que a CBTARCO possa desenvolver 
repostas. 

Cobrança de informações da 
CBTARCO (prazo 10 dias, 
depois 5 dias) 

Será buscado o atendimento do prazo solicitado pelo Comitê de Atletas. 
Esse ponto será incluído nas discussões do item “Organograma”. 

Relação com nomes e e-mails 
dos atletas confederados 

A CBTARCO está buscando soluções, será avaliado e estudado prazo. 
Esse assunto será apresentado novamente na próxima reunião. 

Curso Antidoping não 
informado ao Comitê 

A informação foi repassada às Federações, da forma como era executada. 
Os Conselhos e Comitês serão incluídos na lista divulgação. 


