
	
	
	
	

	

 
Reunião remota, 09 de julho de 2020. 
Documento Comissão de Atletas CBJ nº 01/2020. 
 

ATA DE REUNIÃO 
COMISSÃO DE ATLETAS 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE JUDÔ 
 

Composição da comissão de atletas: 
 

1- Henrique Guimarães – Presente                  _________________________ 
2- Mariana Silva – Ausente                                _________________________ 
3- Mayra Aguiar – Presente                               _________________________ 
4- Rafael Silva – Presente                                   _________________________ 
5- Sarah Menezes – Presente                            _________________________ 
6- Victor Penalber – Presente                           _________________________ 

 
Local:  
 
Reunião realizada por meio do aplicativo “Zoom”. 
 
Data: 09/07/2020. 
Duração: 20:30 às 22:00. 
 
Preâmbulo 
 

• Reuniram-se as 20:30 do dia 09/07/2020, os membros da comissão de atletas da 
Confederação Brasileira de Judô, por meio de aplicativo de conferência online “Zoom”. 

• Os membros estão indicados acima, bem como a informação de presença. 
• Os membros serão indicados no transcorrer do texto apenas pelo primeiro nome. 
• Todas as deliberações são confidenciais até a versão final da ATA. 

 

Atos 
 

• O representante Rafael Silva secretariou a reunião e ficou responsável de fazer a ATA 
posteriormente. 

• Os assuntos foram discutidos na ordem da pauta de convocação da reunião. 
• Os representantes, Rafael Silva e Victor Penalber levaram a discussão pautas de relevância para 

melhoria das condições dos atletas da seleção brasileira de judô. 
 
 



	
	
	
	

	

 
Ocorrências: 
 

1. Sugestão de mudanças estatutárias: 
 
Maior participação dos representantes no Conselho de Administração da entidade. 
 

2. Transparência na gestão: 
 
Foi sugerido um maior acesso da comissão de atletas as informações referentes a prestações 
de contas e contratos diretos e terceirizados. 
 

3. Diretrizes orçamentarias: 
 
Participação dos atletas nas discussões orçamentarias da entidade. 
 

4. Prospecções:  
 
Contrato de exclusividade, possibilidade de o atleta poder prospectar individualmente, vendas 
de produtos licenciados. 
 

5. Anuidade CBJ: 
 
Discutimos a obtenção de recursos diretos através de anuidade e suas aplicações. 
 

6. Elaboração de uma nova marca: 
 
Aventamos a elaboração de uma nova marca para licenciar produtos e direitos de imagem dos 
atletas da seleção brasileira de judô. 
 
Deliberação: 
 
Elaboramos um documento a ser encaminhado ao presidente da confederação brasileira de 
judô e aguardamos a devolutiva em formato de reunião com a comissão de atletas da CBJ para 
discutirmos os tópicos supracitados.   
 
Reunião foi encerrada as 22:00 após finalização da discussão de todos os itens da pauta.  
 

 
 


