CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY
CNPJ Nº 50.380.658/0001-44
Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ata de Reunião da Comissão de Atletas realizada em 17 de Junho de 2020
Data e Horário: aos dezessete dias do mês de junho de 2020, às 18:00 (1ª
convocação) e 18:30 (2ª convocação).
Local: Realizada virtualmente, pela plataforma WhatsApp.
Convocação: havida pelo Presidente da Comissão, Sr. Lucas Santos.
Presença: Membros da Comissão de Atletas.
Ordem do dia: Tomar conhecimento e/ou deliberar acerca das seguintes matérias:
Pauta decisória: (A) Calendário de Reuniões.
Pauta Informativa: (1) retorno às atividades das seleções nacionais no contexto da
pandemia; (2) contratos de atletas com clubes no âmbito do bolsa-atleta; (3)
estratégias de comunicação com a comunidade; (4) forma de trabalho.
Deliberações:
A. Calendário de Reuniões.
Decidiu-se unanimemente pelos presentes por estabelecer outras três datas
para reuniões da CAt ainda em 2020, a saber: 19 de Agosto, 14 de Outubro e 09 de
Dezembro. Os membros concordam em permanecer aberta a possibilidade de
outras reuniões além das já estabelecidas, agendadas com antecedência de acordo
com a disponibilidade dos membros, para os fins que acharem necessários. Também
concordam com a possível alteração das datas marcadas, caso seja necessário, desde
que todos estejam de acordo.
1. Retorno às atividades das seleções nacionais no contexto da pandemia;
Os membros veem com preocupação a decisão da CBRu de retornar às
atividades com os atletas das seleções nacionais em Julho de 2020, em meio ao
contexto da Pandemia do Novo Coronavirus. Solicitam mais detalhes sobre o
protocolo de retorno às atividades e como se dará a execução do mesmo.
2. Contratos de atletas com clubes no âmbito do bolsa-atleta;
A Comissão tomou conhecimento de que clubes estão firmando acordos com
atletas contemplados pelo benefício Bolsa-Atleta, do Governo Federal, estipulando
que o atleta direcione uma parcela de seu benefício ao clube. A Comissão irá buscar
mais informações sobre caso e entender se tem competência para tratar sobre
assunto, ou qual direcionamento dar sobre o tema.
3. Estratégias de comunicação com a Comunidade;
No intuito de aumentar o engajamento e conhecimento da comunidade para
com a Comissão de Atletas, levantaram-se estratégias para aprimorar a
comunicação com a comunidade e levantar demandas e requerimentos latentes nos
atletas de todo Brasil. São elas:

a) Site – aprimorar o espaço da Comissão de Atletas no site da CBRu para
facilitar o acesso dos atletas e para que conheçam a atuação da Comissão;
b) Pesquisa – uma pesquisa online direcionada para todos os atletas e clubes do
Brasil, com a finalidade de levantar demandas e questões latentes da
comunidade;
c) Programas e podcasts – entrar em contato com veículos de comunicação
especializados do Rugby para participação de membros da Comissão nos
programas.
d) Redes Sociais – solicitar postagens em redes sociais de páginas de Rugby,
tanto da própria CBRu como outras existentes, como “Talk to Yaras” e de
outros veículos.
O objetivo principal é de montar a Pesquisa e utilizar os métodos descritos
para engajar a comunidade e, consequentemente, aumentar o conhecimento de
todos e todas as atletas do Brasil da atuação da Comissão.
4. Forma de trabalho.
A partir da sugestão da convidada Marjorie Enya, que atualmente atua como
Representante dos Atleta no Conselho de Administração da CBRu, estabeleceu-se a
abordagem de criar-se uma linha de comunicação com as áreas funcionais da CBRu,
de modo a entender as ações planejadas e em execução para este e próximos anos.
Com o objetivo da medida sendo entender as ações e objetivos da CBRu e poder
compará-las com as demandas e opiniões advindas da comunidade para, então,
emitir recomendações à Gerência da CBRu e também comunicar aos atletas o
encaminhamento de seus anseios e demandas.
Marjorie entrará em contato com o CEO da CBRu para operacionalizar a
comunicação com os líderes de áreas funcionais, marcando reuniões com a
Comissão para apresentação de seu trabalho. Será definido internamente na
Comissão um membro responsável pelos temas relativos à cada área funcional.
Lavratura e Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião
pelo tempo necessário à lavratura desta Ata. Reaberta a sessão, foi a Ata lida, achada
conforme, aprovada e por todos os presentes assinada, em (três) vias de igual forma
e teor, para um só efeito.
São Paulo, 17 de Junho de 2020.
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Secretária da Mesa
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