ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ DE APOIO AO CONSELHO DIRETOR DA
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL – CBV

Aos 30 (trinta) dias do mês de setembro de 2020, às 11:00 horas, em primeira
convocação, na filial da Confederação Brasileira de Voleibol, situada na Avenida
Salvador Allende, n° 6.555, Pavilhão 1, Portão B, R i o c e n t r o , B a r r a d a T i j u c a ,
Rio de Jane ir o /RJ, foi instalada a reunião do Comitê de Apoio ao Conselho Diretor
da Confederação Brasileira de Voleibol – CBV, conforme Edital de Convocação enviado
por correio eletrônico em 28/09/2020, através da plataforma de videoconferência Cisco
WebEx, atendendo ao convite do Presidente da CBV, Sr. Walter Pitombo Laranjeiras.
Foram convidados a participar da reunião o Sr. Daniel Bortoletto Gonçalves, a Sra.
Fabiana Marcelino, o Sr. Ricardo Vieira Santiago, a Sra. Talita Antunes da Rocha, o Sr.
Talmo Curto de Oliveira, o Sr. Raphael Vieira de Oliveira, o Sr. Oscar Brandão
Guimarães, a Sra. Leticia de Amorim Pessoa e representando a Confederação Brasileira
de Voleibol, o Sr. Radamés Lattari, Diretor Executivo, o Sr. José Virgílio Pires,
Superintendente de Voleibol de Praia e a Sra. Thamiris Iack, Especialista em
Governança e Planejamento interno. Registrou-se a ausência do Sr. Talmo Curto de
Oliveira. Aberta a sessão, o Diretor Executivo da CBV, Sr. Radamés Lattari, agradeceu
a presença de todos, inclusive da Sra. Keyla Pitanga Monadjemi representando a
Presidência do Minas Tênis Clube por procuração. A seguir, fez-se a leitura da ordem
do dia, constante da pauta: a) As perspectivas para o Vôlei de Praia 2020/2021; b)
Planejamento Circuito Mundial 2021 e Olimpíadas (Praia); c) Serviço dos vídeos dos
jogos do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open; d) Panorama da primeira etapa do
Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia Open e melhorias para a segunda etapa do circuito;
e) Balanço das medidas sanitárias na "bolha de Saquarema" para as etapas do Vôlei de
Praia; f) Informações sobre como será o protocolo de testagem para COVID-19 na
Superliga Banco do Brasil 2020/2021; g) Sistema de estatísticas da Superliga Banco do
Brasil 2020/2021; h) Assuntos Gerais. Dando início aos trabalhos, o Sr. José Virgílio
Pires explanou sua alegria com a retomada dos eventos, que demandou um longo
período de preparação e estudos para que ocorresse da forma segura para todos.
Seguindo a pauta, informou que a 2ª e 3ª etapas do CBVP OPEN 2020/2021 serão
realizadas também em Saquarema, seguindo os mesmos moldes da 1ª etapa e,
somente após a realização dessas etapas, será avaliada a possibilidade de realizar a 4ª
etapa em Brasília/DF. Após isso, apresentou o planejamento das competições de vôlei
de praia ao longo do ano de 2021, destacando que serão realizados 44 eventos, o que
torna o calendário bem apertado. Em seguida, apresentou um calendário tentativa de
competições de vôlei de praia para o ano de 2021, reforçando que as datas ainda podem
sofrer alterações, pois a FIVB ainda não divulgou o calendário oficial das competições
internacionais em 2021. Dando seguimento a ordem do dia, destacou que o
planejamento do circuito mundial seguirá o mesmo modelo de apoio estabelecido em
2020 e em relação ao planejamento olímpico, informou que será discutido com as 4
equipes tão logo o calendário da FIVB seja oficializado, o que deverá ocorrer até o final
deste ano. Passando ao próximo item da pauta, explicou que foi disponibilizado na etapa
um computador com todos os jogos da etapa, onde qualquer pessoa pode ter acesso
às partidas que foram realizadas durante o campeonato, destacando que está sendo
verificada a possibilidade de cada atleta ter acesso em seu perfil do site a todos os jogos
aos quais participou, podendo, inclusive, baixá-los. Após isso, o Sr. José Virgílio
apresentou tudo que foi desenvolvido nessa 1ª etapa do CBVP OPEN, destacando que
a CBV disponibilizou translado, hospedagem com café, almoço e jantar para todos
atletas e técnicos participantes, serviço de vídeo para técnicos e atletas, transmissão
internet com locutores nas duas quadras, transmissão dos jogos em quatro plataformas
(Facebook, TV, aplicativo e no hotsite OPEN CBV), testagem para o covid-19 para todos
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os envolvidos no evento, transmissão de 08 jogos ao vivo pelo Sportv e o investimento
em tecnologia (criação do arquibancasa, perfil do atleta, entre outros). Em seguida,
reforçou que estes novos benefícios estão sendo concedidos em razão da pandemia do
COVID-19, não sendo definitivo, ou seja, quando as condições das competições
retomarem ao normal esses benefícios cessarão. Ato contínuo, a Sra. Letícia Pessoa
parabenizou o evento realizado, diante de todas as dificuldades enfrentadas para
viabilizar essa retomada das competições dentro dos protocolos de segurança. Em
seguida, o Sr. Oscar Guimarães elogiou a estrutura montada, a interação com o público
através de ferramentas de tecnologia, destacando que os atletas ficaram bastante
satisfeitos com o que foi realizado na etapa. Dando seguimento, o Sr. José Virgílio
apresentou o balanço das medidas sanitárias aplicadas na etapa, destacando que foram
realizados 504 testes de antígeno para COVID-19 nas duas competições, sendo 03
casos positivos na primeira semana (feminino) e 05 casos positivos na segunda semana
(masculino), informando que 2 dos atletas que testaram positivo optaram por realizar a
quarentena no CDV, recebendo todo suporte necessário, inclusive médico e que os
outros 2 atletas optaram por retornar para suas residências, mediante a assinatura de
um termo de responsabilidade pela opção de retornar a sua cidade de origem, mas com
todo apoio médico remoto sendo fornecido, reforçando que após o evento não houve
registro de contágio entre os presentes na etapa feminina, confirmando que as medidas
adotadas se mostraram efetivas. Logo após, o Sr. Radamés Lattari explicou que estão
sendo negociadas parcerias com laboratórios para reduzir os custos com testagem na
Superliga 2020/2021, de modo que os protocolos de saúde sejam seguidos para garantir
a segurança de todos os envolvidos. Em seguida, explicou houve a configuração dos
softwares para utilização do sistema da Data Project nas partidas, além da ampliação
dos dados estatísticos para mais atletas como também a implementação da súmula
eletrônica. Ato contínuo, a Sra. Talita Antunes questionou sobre o aumento do número
de participantes nas etapas e a realização das etapas fora do CDV, sendo esclarecido
pelo Sr. José Virgílio que estão sendo realizadas reuniões constantes com os médicos
da entidade para analisar a situação de saúde, destacando que estes consideram que
ainda não é o momento de aumentar a quantidade de participantes nas etapas e para
realizar a etapa em outro local somente se for possível garantir a segurança de todos,
como foi feito no CDV. Após isso, a Sra. Talita Antunes destacou que se sentiu muito
segura na etapa realizada no CDV - Saquarema, diante de todos os protocolos
adotados, elogiando bastante o evento, informando que diversos atletas endossaram
sua opinião. Em seguida, o Sr. Radamés Lattari informou que recebeu elogios de
inúmeras confederações esportivas sobre o evento realizado, que, inclusive pediram
auxílio com o compartilhamento de informações para poderem usar a CBV como
exemplo para retomarem suas competições em segurança. Logo após, o Sr. Raphael
Vieira questionou como serão as questões de segurança em relação aos eventos
realizados fora do CDV, sendo explicado pelo Sr. Radamés Lattari que as equipes
ficarão concentradas num hotel, tendo todo suporte da equipe da CBV para que o
contato externo seja evitado, bem como todos os protocolos de segurança sejam
seguidos, também pelos funcionários do hotel, além da realização de testes, de modo
que os riscos sejam minimizados e todos os atletas estejam em segurança. Seguindo a
ordem do dia, a Sra. Keyla Monadjemi solicitou que fosse verificada a possibilidade dos
atletas sub-20 e sub-21 participarem de outras competições, mesmo estando inscritas
na superliga b ou c, de modo que os atletas de base tenham mais oportunidades de
jogar, ganhando mais experiência, sendo explicado pelo Sr. Radamés Lattari alguns dos
obstáculos para viabilizar isso, informando que este é um assunto a ser estudado
cuidadosamente e discutido com os clubes, buscando a melhor alternativa para o
voleibol brasileiro. Como todos os temas da ordem do dia foram apreciados e ninguém
mais quisesse fazer uso da palavra, o Diretor Executivo, Sr. Radamés Lattari, agradeceu
a presença e a colaboração de todos, encerrou os trabalhos, cuja ata foi lavrada, lida,
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achada conforme e assinada digitalmente pelos membros presentes do Comitê de Apoio
ao Conselho Diretor da Confederação Brasileira de Voleibol.
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