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ATA - Reunião do Conselho de Administração – 23/09/2019 

  

CONSELHEIROS:    PRESENTE / AUSENTE: 

Presidente do Conselho             Ernesto Pitanga - Presente 

Vice-Presidente do Conselho   Armando Barcellos - Presente 

Conselheiro Independente        Rodrigo Rosa - Presente 

                               Bruno Nóbrega – Presente 

      Michel Bögli - Ausente 

Conselheiro Representante Atletas              Alberto Lopes - Presente 

      Thaty Porto - Ausente 

Conselheiro Representantes Federações  Rychard Hryniewicz - Presente 

      1 Cargo Vago   

 

PARTICIPANTE TÉCNICO: 

Diretor Geral          Virgílio de Castilho - Presente 

 

Pautas da Reunião 

(1)      Área Esportiva:             

(1.1) Grande Final Lausanne 

(1.2) Assembleia ITU 

(1.3) Campeonato Brasileiro evento teste da World Cup Brasília 2020 

(1.4) Planejamento Esportivo 2020 

(1.5) Preparação dos Jogos Olímpicos 

(1.6) Panorama com realidade e expectativas do Triathlon Brasil 

(1.7) Evolução dos Atletas e perspectiva de classificação 

(1.8) Projetos em desenvolvimento em 2019/2020 

(1.9) Reunião de planejamento com o COB – aprovação de orçamento das áreas técnica e de pessoal 
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(2)      Administrativa:             

(2.1) Certificação Cadastral do Ministério da Cidadania Secretaria Especial do Esporte 

(2.2) Lei de Incentivo ao Esporte 

(2.3) Estrutura Operacional prevista para 2020 

  

(3)     Comunicação:               

(3.1) Apresentação dos novos canais 

(3.2) Apresentação da Estrutura Operacional para 2020 

(4)      Marketing:                    

(4.1) Novos Negócios – Licenciamentos e Parcerias 

  

  

(5)      Jurídica:                        

(5.1) Processo de Tomada de Contas Especial do TCU 

(5.2) Viabilidade de Assessoria Jurídica 

  

(6)      Financeira:                   

(6.1) Transparência e Publicidade  

(6.2) Orçamento Lei Agnelo Piva 

(6.3) Orçamento de Recursos Próprios 

 (7)    Assuntos Gerais 
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Abertura  

Definição de suplentes para as reuniões do Conselho de Administração, sendo 1 suplente de cada Conselheiro, 3 suplentes 

de membros independentes, 2 suplentes de Federações e 2 suplentes de atletas. Para tal, será convocada uma reunião 

extraordinária para eleição dos suplentes. 

Deverá ser realizada uma alteração estatutária criando no Conselho de Administração os 7 cargos com suplência para cada, 

exceto para os cargos de presidente e vice-presidente. 

Reunião do Conselho de Administração e Comissão de atletas no dia 22 de novembro, em Brasília. Rychard ainda vai 

confirmar presença, Rodrigo participará remotamente. 

(1.1) Final Lausanne  

Feminino Alto Rendimento: final da prova foi um sucesso, consolidando a participação da Vittória Lopes, que se 

manteve entre as 5 primeiras durante a prova. A atleta Luísa Baptista também fez excelente prova, ficando no 

top 20 no mundial. As duas ganharam muitos pontos para a competição em Tóquio. 

Masculino Alto Rendimento: não tão gratificante, tendo o Messias desistido da prova na segunda volta da natação. 

Junior: Cauê competiu na categoria sub-23, fez prova mediana, assim como Miguel Hidalgo (apesar da boa participação no 

revezamento). 

Amadores: boa representatividade, com mais de 90 atletas participantes. 

  

(1.2)  Assembleia ITU e (1.3) Campeonato Brasileiro evento teste da World Cup Brasília 2020  

Participaram Virgílio, Sérgio Santos e Ernesto Pitanga. A assembleia reuniu representantes de mais de cem países que 

possuem representatividade no Triathlon. Constava na pauta da assembleia o calendário de 2020 World Cup, prestação de 

contas, planejamento e auditoria. Foi divulgada a conquista de que o Brasil sediará a copa de 2020, depois de 15 anos. 

Período de classificação olímpica: até 10/05/2020. Durante o primeiro semestre de 2020 teremos 4 provas da World Cup, 

sendo 3 Sprint e 1 Standard. 

  

 (1.4) Planejamento Esportivo 2020 e (1.5) Preparação dos Jogos Olímpicos  

Foi realizada uma primeira reunião no COB em 23/09/19, com a  presença do Vice-Presidente Armando Barcellos e outra 
reunião com o Diretor Esportivo, Sérgio Santos, e Rodrigo Milazzo, Gerente de Alto Rendimento, sobre o planejamento do 
próximo ano - quem o Triathlon Brasil vai apoiar e os critérios utilizados para tal, decisão que será deliberada e aprovada 
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pela comissão de treinadores do Triathlon Brasil. Foi definido que o planejamento esportivo de 2020 será voltado para a 
preparação dos Jogos Olímpicos de Tóquio, levando em conta as demandas necessárias para preparar os atletas para as 
competições no Japão.  

Sobre o planejamento esportivo:  

Começaremos com o Training Camp em DESMOR - Complexo Desportivo Rio Maior Sports Centre, em Portugal, organizado 
pelo Sérgio Santos, junto com a equipe norueguesa, que tem alcançado grande sucesso e revolucionado o Triathlon. 
Período: de meados de janeiro a meados de fevereiro de 2020. Os treinos da equipe brasileira serão realizados em conjunto 
com a equipe da Noruega. 

Em seguida, a equipe partirá para Cape Town, permanecendo por cerca de 1 semana e partindo então para a WTS de Abu 
Dhabi. A atleta Vittória Lopes, apoiada pelo Time Brasil, fará um roteiro um pouco diferente, a fim de cumprir a agenda de  
treinamento proposta pela sua própria equipe. 

A equipe parte então (se for necessário para ranqueamento) para Sarasota, em março. A partir de então, a equipe ficará 
focada na World Cup de Brasília, no começo de abril, podendo ser a última prova de classificação individual. 

Após a World Cup de Brasília, acontecerá um Training Camp na China, o KUNMING. Sérgio Santos está envolvido na criação 
deste Training Camp de altitude, específico para a última prova classificatória e classificatória direto do Team Relay. Se a 
equipe brasileira se classificar entre os 3, poderá levar os 4 atletas para a prova individual nas Olimpíadas. 

Acontecerá ainda uma WTS em Yokohama, Japão, onde a equipe brasileira poderá fazer uma aclimatação de uma semana 
nas instalações para as Olimpíadas. 

De 10/06  a 07/07 - Início do Training Camp de altitude para os Jogos Olímpicos - sendo assim, a equipe brasileira não 
participará da WTS de Hamburgo, que ocorrerá entre o Training Camp e as Olimpíadas. 

 

(1.6), (1.7), (1.8), (1.9) O Triathlon Brasil conseguiu aprovação do COB para a realização do projeto de Training Camp, de 07 
a 11/10,  com crianças nascidas em 2004 e 2005, categoria YOUTH. Na primeira edição do projeto, que acontecerá no 
Laboratório Olímpico do Centro de Treinamento do Time Brasil do COB, no Rio de Janeiro, participarão dez adolescentes, 
três técnicos e Rodrigo Milazzo. As atividades previstas para o evento vão desde testes de fisiologia até testes de 
rendimento. Além disso, serão ministradas palestras de Nutrição e Doping. 

Estão sendo pleiteados, junto ao COB, mais dois projetos de Desenvolvimento, que inicialmente sofreram diligência, tendo 
voltado para ajustes. Virgílio vai enviar as alterações em 24/09 ao COB. Serão solicitados ao Comitê mais dois projetos de 
Training Camp, sendo  o primeiro no Brasileiro e outro no final do ano, fazendo um Training Camp internacional de 2 
semanas, em Portugal, com 6 atletas - 3 por categoria Júnior. 

Observação Armando Barcellos / Virgílio Castilho: Foi enviado ao COI um pleito para vagas de atletas reservas, que fazem 
parte da equipe, sendo oito credenciamentos e oito vagas na Vila Olímpica. O COI disponibiliza determinada quantidade de 
vagas e credenciamentos para cada Comitê Olímpico. O Triathlon Brasil solicitou vagas para atletas reservas, em caso de 
necessidade de substituição. Também vão acompanhar a equipe o Chefe de Delegação Sérgio Santos e o Técnico Eduardo 
Braz, que tem 2 atletas na equipe (Luísa Baptista e Manoel Messias). 

 

A segunda Reunião de Planejamento está marcada para o dia 19/11/2019.  
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Dúvida Rychard: O Triathlon Brasil vai realizar o Campeonato Brasileiro de Triathlon no mesmo percurso e com a mesma 
estrutura? Virgilio: Sim, será um evento realizado em dois dias, no circuito fechando a ponte JK. No primeiro dia teremos a 
última etapa do Campeonato Brasileiro de Sprint Triathlon do Paratriathlon e um Sprint Triathlon Promocional - Open. No 
domingo acontecerá o Campeonato Brasileiro de Standard e a prova da elite, sendo necessária a participação de todos os 
atletas, por ser um evento da World Cup. Serão 5 voltas de 8km. Será um evento qualificatório para o primeiro Campeonato 
Pan americano, nas categorias Júnior e YOUTH , em março de 2020. 

 

(2.1) Certificação Cadastral do Ministério da Cidadania Secretaria Especial do Esporte A Certificação Cadastral é um 
documento que deve ser renovado anualmente, seguindo as exigências da Secretaria Especial do Esporte. O Triathlon Brasil 
renovou este certificado durante o mês de setembro. 

 

(2.2) Lei de Incentivo ao Esporte Foi finalizado em 15/09/19 o prazo máximo para entrega de todos os projetos, para que 
possam ser avaliados ainda este ano, e o Triathlon Brasil conseguiu protocolar dentro do prazo um projeto de lei com foco 
em competições internacionais, que foram inseridos no SIGEF, podendo então desonerar a LAP e utilizar esses recursos em 
outros projetos esportivos dentro da Confederação. Este projeto de lei está sob análise. 

 

Observação feita pelo Virgílio - a partir da dúvida de Beto Lopes: não existe vinculação entre a Confederação Brasileira de 
Triathlon e o CBC. Não há pagamentos e a Confederação não é federada no CBC, e sim parceira. Os Clubes, sim, são 
vinculados ao CBC. 

 

(2.3), (3.1), (3.2) Devido à grande sobrecarga na sede, está previsto para o próximo ano uma mudança de escritório da 
Confederação.  Atualmente o pagamento mensal do escritório de Brasília fica em torno de R$8.000,00, considerando 
valores de aluguel, condomínio e IPTU. A previsão é diminuir na metade esse gasto, e montar um escritório para 
atendimento, comunicação e área técnica, no Rio de Janeiro. 

O objetivo dessa mudança é, além da diminuição dos gastos, a separação das áreas, permitindo um ambiente tranquilo e 
necessário às atividades da Diretoria Financeira e Administrativa, com equipe de aproximadamente 4 pessoas (Brasília) e 
um ambiente de troca e Comunicação (RJ). Há a possibilidade da criação de uma Diretoria Executiva. Atualmente a Isabella 
Freitas tem dado suporte, como freelance, na área de Comunicação, em caráter de experiência até dezembro. Passando do 
período de experiência, será efetivada como Gerente de Comunicação. 

Foi criado o TRIUNFO, a Newsletter do Triathlon Brasil que, semanalmente, divulga acontecimentos do mundo do Triathlon. 
Em paralelo a isso, lançaremos também o Diário de Bordo, que trará, entre outros temas, prestação de contas da 
Confederação, tanto de recurso público quanto de recurso próprio. 
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(4.1) Novos Negócios – Licenciamentos e Parcerias 

A Confederação ainda não possui uma área de Marketing específica, apesar de estar identificada essa necessidade. Por 
outro lado, já foram criadas novas parcerias, por exemplo a que foi fechada com o Grupo Águia, da 4BTS, que será 
responsável por toda a parte de operacionalização do nosso calendário relativo a viagens e  passagens (já foi providenciado 
desconto em todas as passagens aéreas). Ou seja, será uma agência de viagens, mas sob comando da Confederação (o 
contrato já foi assinado). Em todas as vendas que forem efetuadas, a Confederação terá 5% dos valores, além dos benefícios 
que serão oferecidos aos atletas. 

 

Outras parcerias da Confederação: Soul Bikes, ainda não explorada, e Be3, um aplicativo desenvolvido especialmente para 
triatletas, em que é possível acompanhar as próximas provas, rankings, resultados, etc. 

 

(5.1) Processo de Tomada de Contas Especial do TCU   

Os advogados Wladimir Camargo, Pedro Mendonça e Heloísa  já tomaram ciência, foram oficiados como advogados neste 
processo (de 2006) e já entraram com recurso. A previsão é de um ano para que o recurso seja julgado. 

   

(5.2) Viabilidade de Assessoria Jurídica  

É esperado fechar mais uma cota de patrocínio, estabelecida com os empresários de SP (embaixadores Triathlon Brasil). É 

possível ainda fechar uma cota de Assessoria Jurídica, que é fundamental para a Confederação, nas assembleias, prestação 

de contas, etc. 

 

(6.1) Transparência e Publicidade  

Se concentrará no Diário de Bordo, um portal com previsão de lançamento para 15/11/19. 

 

(6.2) Orçamento Lei Agnelo Piva  

No próximo ano haverá uma aumento no orçamento (em 2019 o valor foi de aproximadamente R$2.478.000,00) por conta 

das medalhas conquistadas. Haverá também a redução de gastos com a atleta Vittória Lopes, que está sendo contemplada 

pelo Time Brasil. 
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(6.3) Orçamento de Recursos Próprios 

Objetivo para 2020: captar investidores para recursos próprios, buscando apoio nos nossos Embaixadores, a fim de gerar 

recursos para apoio na gestão da Confederação. 

 

(7) Assuntos Gerais  

Rodrigo Rosa se compromete a buscar sugestões para mudanças do Estatuto. 

A Assembleia para votação das mudanças ocorrerá no dia 22/11, em Brasília. Serão convidadas todas as Federações - os 

presidentes que não puderem comparecer, deverão enviar uma procuração a outro representante.  

 

São as mudanças a serem estudadas: 

Eleição de 3 membros suplentes independentes (suplências do Michel, Rodrigo e Bruno) para as assembleias; 

Regimento Interno da assiduidade dos conselheiros nas reuniões; 

Incluir no texto do Estatuto o Edital de Convocação para as eleições. 

 

Observação: é o Conselho de Ética que recebe as candidaturas, abre as vagas e realiza o processo eleitoral, de acordo com 

o nosso Estatuto. 

 

Sugestão do Rodrigo: enviar a alteração do texto do Regimento Interno para análise do Conselho de Administração e 

Conselho de Ética. 

 

Alagoas: Comissão de Inquérito montada por Raquel (advogada), Beto (representante de atletas) e Rolnan (representante 

de Federações) - está inativa. Segundo a advogada Raquel, não havia necessidade da denúncia ser concebida da forma em 

que aconteceu, apesar de estar bem embasada. O que efetivamente seriam necessários são os fatos, que, na denúncia 

citada, são escassos. Vale ressaltar que a advogada não representa a Confederação Brasileira de Triathlon. 
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Não é de competência da Confederação interferir no andamento do processo, uma vez que cada Federação tem sua 

autonomia garantida. 

 

Agradecimento especial ao voluntário Jorge Cammarata, pelo incansável apoio ao Triathlon Brasil. 

 


