
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE ATLETAS 

 

PAUTA -  Situação da Seleção Brasileira de karate 2020/2021 diante da pandemia e 

consequentemente cancelamento dos eventos de 2020 

 

Aos 23 dias do mês de Maio de 2020 por meio de vídeo chamada no aplicativo ZOOM, às 12:30 

reuniram-se os atletas representantes da Comissão de atletas da CBK para discutir alguns 

assuntos de interesses da C.A. 

Tomando a palavra a Presidenta sta Érica Carla Castro dos Santos, levantou o questionamento 

sobre se manter ou não a formação da seleção brasileira de 2020 para 2021 tomando como 

ambiente hipotético de que o calendário de eventos internacionais seja todo adiado para 

2021.  

Foi manifestado pelo vice presidente, e apoiado pela presidente, o pensamento de que a 

seleção definida através de seletiva em 2020 deferia ser mantida para o ano seguinte com a 

justificativa de que deve ser mantido o mérito do atleta de ter conquistado a vaga. 

Contrapondo seu pensamento, outros membros se posicioaram contra e se colocaram a favor 

de uma nova seletiva pois acreditam que deve ser proporcionado uma chance para aqueles 

que estão fazendo a transição de categoria de júnior para sênior. Para que os atletas já 

classificados em 2020 não tivessem prejuízo por seus méritos em conquistar a vaga, foi 

levantado o pensamento de dar algum privilégio como isenção de inscrição, posicionamento 

privilegiado na chave ou no rodízio. 

Outro ponto discutido foi sobre a seleção brasileira na categoria de base e a maioria da 

comissão foi a favor de ser realizada uma nova seletiva pois há muita mudança de categoria 

por questões de idade e peso. Um dos membros foi contra alegando de que seria muito gasto 

pois o atleta que já se classificou teve gastos com a seletiva que venceu, terá gastos com outra 

seletiva, mesmo se for isento da inscrição, e ainda gastos com o evento internacional que por 

ventura venha a participar.  

Tendo muita divergência de opiniões e sabendo que há tempo para novas discussões, a C.A. 

decidiu em não se pronunciar oficialmente sobre sua opinião em relação a situação da Seleção 

Brasileira 2020. 

Também foi discutida a posição da CBK diante da pandemia e isolamento social vivido por 

todos nesse período. Sendo assim, a C.A  propõe que a CBK promova eventos dirigidos via 

online e meetings. 

 Na oportunidade ficou definido que a próxima reunião será convocada via grupo do whatsapp. 

Nada mais tendo a tratar foi lavrada a presente ata que será assinada pelo secretário Rayoll 

Vasconcelos. 

Tivemos a presença dos seguintes membros nesta reunião, Érica Santos, Williames Souza, 

Rayoll Vasconcelos, Rafael Nascimento, Rafael Nascimbem, Douglas brose e Claudina Aguiar. 

Eu Rayoll Mendes Gadelha de Vasconcelos lavrei a presente ata que será assinada por mim 

mesmo. 



 


