
	

www.cbsurf.org.br 
	

	

	

ATA	REUNIÃO	DA	COMISSÃO	DE	ATLETAS	CBSurf	
	

	
Data:	25/08/2020	
Local:	Online	(via	Skype)	
Horário	de	início:	18:00		
Horário	de	término:	20:30	
	
PRESENTES:	
	
Adalvo	Argolo	–	Presidente	CBSurf	
Bernardo	Villano	–	Gerente	Técnico-Esportivo	CBSurf	
Walter	Russo	–	PMO	Sport	Compliance	
Natacha	Manchado	–	Consultora	Técnica	CBSurf	
	
Bruno	Galini	–	membro	da	Comissão	de	Atletas	da	CBSurf	
Carlos	José	Oliveira	de	Jesus–	membro	da	Comissão	de	Atletas	da	CBSurf	
Ivan	Tadeu	dos	Santos–	membro	da	Comissão	de	Atletas	da	CBSurf	
Nathalie	Martins	–	membro	da	Comissão	de	Atletas	da	CBSurf	
	
	
PAUTA	
	

1. Atualização	da	situação	da	CBSurf		
2. Reestruturação	da	CBSurf		

	
PONTOS	ABORDADOS	
	
Reestruturação	da	CBSurf:		

	
• Presidente	Adalvo	Argolo	abriu	a	reunião,	falando	sobre	a	reestruturação	da	confederação,	a	qual	

é	 necessária	 para	 a	 profissionalização	 da	 entidade.	 O	 Presidente	 fez	 a	 apresentação	 dos	
profissionais	 que	 estão	 trabalhando	 nessa	 reestruturação	 –	 Bernardo	 Villano,	Walter	 Russo	 e	
Natacha	Manchado.	Após	a	fala	e	apresentação,	o	Presidente	retirou-se	da	reunião,	para	que	a	
Comissão	dos	Atletas	pudesse	dar	sequência	junto	a	esses	profissionais,	que	ficaram	responsáveis	
por	apresentar	os	pontos	dessa	reestruturação.	
	

• Bernardo	Villano	deu	sequência	à	reunião,	reforçando	a	fala	do	Presidente	quanto	à	necessidade	
de	profissionalização	da	CBSurf,	mostrando	um	roteiro	numa	linha	do	tempo	de	como	se	deu	a	
estrutura	idealizada	em	2020.	

	
• A	 necessidade	 de	 reestruturação	 deu-se	 como	 consequência	 de	 uma	 oportunidade	 vista	 por	

atores	externos,	os	quais	enxergaram	como	momento	ótimo	para	um	aperfeiçoamento	da	CBSurf	
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como	 entidade,	 devido	 à	 entrada	 do	 surfe	 nos	 Jogos	 Olímpicos.	 Esses	 atores	 externos	 se	
transformaram	no	atual	Conselho	Consultivo	da	confederação.	

	
• Bernardo,	 também,	apresentou	a	 trajetória	profissional,	 para	que	 todos	pudessem	entender	a	

vinda	dele	para	a	CBSurf,	para	essa	reestruturação.	
	

• Para	que	a	profissionalização	da	CBSurf	pudesse	ser	desenhada,	Bernardo	apresentou	os	Pilares	
Estratégicos	nos	quais	ele	se	baseou:	Alto	Rendimento,	Desenvolvimento,	Gestão	e	Comunicação	
e	Engajamento.	

	
• Ainda	sobre	o	pilar	“Comunicação	e	Engajamento”,	vale	ressaltar	que	a	CBSurf	contratou	a	FMA	

Notícias,	que	 já	 iniciou	o	 trabalho	de	uma	nova	 identidade	visual	da	entidade,	bem	como	está	
alimentando	as	redes	sociais	e	site.		

	
• Os	primeiros	passos	dessa	 reestruturação	deram-se	 com	a	mobilização	dos	 atores,	 a	 partir	 de	

março	de	2019.	Em	outubro	de	2019	foi	criado	o	Conselho	Consultivo.	Os	membros	foram	buscar	
no	mercado	profissionais	 que	pudessem	colaborar	 com	a	 reestruturação	e,	 com	 isso,	 houve	 a	
contratação	do	Bernardo,	em	novembro	do	mesmo	ano.	

	
• Foi	exposto	que	a	CBSurf	fui	uma	das	últimas	confederações	a	entrar	no	programa	GET	(Gestão,	

Ética	e	Transparência),	do	COB.	
	

• Em	janeiro	de	2020,	foi	realizado	em	conjunto	com	o	COB	um	encontro	de	Planejamento	do	Surfe	
olímpico.	 Levando-se	 em	 conta	 o	 potencial	 de	medalhas	 dos	 atletas	 brasileiros,	 existe	 grande	
interesse	do	COB	em	apoiar	os	projetos	que	se	mostrem	relevantes	para	o	desenvolvimento	e	
manutenção	da	qualidade	técnica	dos	atletas	olímpicos.	

	
• Em	março	de	2020,	houve	a	realização	de	uma	AGO	(Assembleia	Geral	Ordinária)	e	uma,	logo	em	

seguida,	 AGE	 (Assembleia	 Geral	 Extraordinária).	 Na	 AGO,	 houve	 a	 aprovação	 de	 contas	 da	
entidade.	 Já	 na	AGE,	 foram	aprovados	 ajustes	 ao	 estatuto	 da	CBSurf,	 levando-se	 em	 conta	 os	
parâmetros	do	programa	GET	e	as	atualizações	da	legislação	esportiva.	Destacando-se	a	criação	
do	 Conselho	 de	 Administração,	 e	 ajustes	 relacionados	 à	 Representatividade	 dos	 Atletas	 e	 ao	
processo	eleitoral.	

	
• Em	julho	de	2020,	houve	a	apresentação	da	nova	estrutura	da	CBSurf,	com	uma	estrutura	mais	

segmentada	de	acordo	com	funções	e	áreas,	iniciando	o	processo	de	uma	maior	profissionalização	
da	entidade.	

	
• Bernardo	ainda	pontuou	especificamente	sobre	a	Comissão	dos	Atletas,	a	qual	deve	representar	

os	atletas	de	cada	modalidade,	de	forma	autônoma	e	independente.	O	papel	da	CBSurf	junto	à	
Comissão	 dos	 Atletas	 é	 de	 suporte	 técnico	 e	 administrativo.	 Esse	 suporte	 será	 prestado	 pela	
Natacha	Manchado,	a	qual	atuará	como	um	canal	entre	a	Comissão	e	a	confederação.	

	
• Ainda	 sobre	 a	 Comissão	 de	 Atletas,	 Bernardo	 apresentou	 tópicos	 relevantes	 e	 imediatos:	 1)	

Regimento	Interno,	2)	Eleição	de	novos	três	membros	e	3)	área	específica	no	site	da	confederação.	
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DISCUSSÃO	DOS	PONTOS	ABORDADOS	
	

• Ivan	solicitou	o	compartilhamento	da	apresentação	utilizada	na	reunião,	para	que	pudesse	ter	as	
informações;	Carlos	Bahia	reforçou	a	fala	do	Ivan,	mostrando	a	necessidade	da	formalização	das	
informações	passadas	pela	confederação,	por	exemplo	por	e-mail;	
	
Esse	 ponto	 foi	 ao	 encontro	 dos	 pontos	 mostrados	 na	 reunião,	 a	 respeito	 da	 necessidade	 de	
processos	 formais	 da	 confederação,	 inclusive	 atendendo	 aos	 requisitos	 de	 transparência.	
Bernardo	 reforçou	 essa	 questão,	 mostrando	 alinhamento	 a	 essa	 necessidade	 e,	 ainda,	 foi	
informado	sobre	a	elaboração	da	ata	da	reunião,	procedimento	formal	de	uma	reunião,	a	qual	
todos	terão	acesso	e,	em	breve,	também	estará	no	site	da	CBSurf	para	que	possa	ser	acessada	por	
todos	os	membros	da	comunidade	do		surfe.	
	
Essa	formalização	passará	pela	criação	de	procedimentos,	por	exemplo,	para	a	comunicação	entre	
CBSurf	e	e	atletas,	comissão	técnica	e	comunidade	do	surfe.	
	

• Para	 o	 espaço	 da	 Comissão	 dos	 Atletas	 no	 site,	 algumas	 sugestões	 foram	 dadas,	 como	 por	
exemplo,	 a	 criação	 de	 um	 espaço	 aberto	 para	 ideias	 (por	 exemplo	 via	 google	 docs	 ou	 outra	
ferramenta).	

	
• Nathalie	Martins	 perguntou	 sobre	 a	 eleição	 de	 novos	 atletas	 para	 a	 Comissão,	 no	 intuito	 de	

entender	 a	 razão;	 perguntou,	 também	 sobre	 a	 data	 do	 processo	 eleitoral	 das	 confederações,	
tendo	em	vista	o	adiamento	dos	Jogos	Olímpicos.	Bernardo	respondeu	sobre	a	questão	da	eleição	
de	novos	membros,	a	qual	vai	ao	encontro	da	nova	legislação	esportiva.	Em	relação	ao	processo	
eleitoral	das	confederações,	até	o	momento	da	reunião	não	havia	definição.		

	
• Nathalie	reforçou	a	fala	de	Carlos	Bahia	sobre	a	necessidade	da	formalização	das	 informações.	

Esse	ponto	foi	reforçado,	ainda,	por	Bernardo	e	Natacha,	os	quais	explanaram	sobre	como	esses	
procedimentos	 de	 formalização	 estão	 de	 acordo	 com	 a	 reestruturação	 e	 profissionalização	 da	
CBSurf.	Além	de	reforçar	a	questão	da	transparência.	

	
• Bernardo	também	explanou	que	o	estatuto	novo	ainda	não	pode	ser	publicado,	devido	a	algumas	

questões	 jurídicas,	mas	 reforçou	 que	 toda	 a	 reestruturação	 e	 ajustes	 estão	 sendo	 feitos	 para	
atender	a	legislação,	bem	como	os	requisitos	do	GET.	

	
• Bruno	Galini	também	apoiou	a	questão	da	formalização	de	informações	e	documentos.	Explanou	

sobre	algumas	preocupações,	tais	como	os	altos	valores	das	inscrições	das	competições	e	baixos	
valores	de	premiação.	

	
• Já	 no	 fechamento,	 foi	 colocado	 pelo	 Bernardo	 a	 importância	 dessa	 troca	 entre	 entidade	 e	 a	

Comissão	dos	Atletas,	principalmente	nesse	momento	de	reestruturação.	Falou	da	importância	do	
direcionamento	 estratégico	 da	 instituição	 e	 da	 utilização	 deste	 como	norte	 para	 a	 tomada	 de	
decisão.	 Usou	 como	 exemplo	 o	 tópico	 apresentado	 por	 Bruno	 Galini	 referente	 ao	 Circuito	
Profissional,	 levantando	 alguns	 contrapontos,	 trazendo	 para	 a	 reflexão,	 como	 exemplo	 um	
questionamento:	 “Seria	 papel	 da	 Confederação	distribuir	 ou	 incrementar	 recursos	 aos	 atletas,	
através	das	premiações	em	competições?”.	Pode	ser	que	seja,	mas	que	essa	discussão	seja	feita	
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de	forma	ampla	e	muito	qualificada,	em	conjunto	com	os	atletas	e	trazendo	todos	os	aspectos	que	
envolvem	essa	perspectiva.	Destacando	os	inúmeros	desafios	do	Surf	no	país,	para	ilustrar	que	é	
importante	 levar	 em	 consideração	 diversos	 pontos	 de	 vista,	 para	 uma	 busca	 de	 soluções	 que	
contribuam	para	a	potencialização	dos	objetivos	estratégicos	da	instituição,	em	prol	dos	atletas	e	
do	desenvolvimento	contínuo	do	Surf	no	Brasil.	

	
PRÓXIMOS	PASSOS	
	

• Walter	 Russo	 irá	 enviar	 um	esboço	do	Regimento	 Interno	para	 a	 apreciação	dos	membros	 da	
Comissão,	ao	final	dessa	semana	(até	28/08);	

• Será	agendada	uma	segunda	reunião,	nesse	mesmo	formato,	para	a	próxima	semana	(entre	31/08	
e	04/09)	para	discussão	sobre	o	Regimento	Interno	e	outras	questões	que	se	fizerem	necessárias.	

 
	


