ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam os Senhores Associados da CBDN – Confederação Brasileira de Desportos na Neve,
convidados a comparecer à Sede Social, à Av. Dr. Cardoso de Mello, 1855, cj. 111/112, nesta
Capital, a fim de participar da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no próximo dia 24 de
Abril de 2012, às 14:00 horas, a fim de tratar da seguinte

O R D E M D O D I A:
Em Assembléia Geral Ordinária:

a)
b)
c)

Aprovação das Contas do Exercício de 2011.
Conhecer o Relatório do Presidente da Diretoria referente às atividades do ano de
2011.
Outros assuntos de interesse da Entidade.

Será facultado, nos termos do §3o. do Artigo 20 do Estatuto Social, o envio do por escrito.

São Paulo, 23 de Março de 2012. Ass: Domingos Giobbi – Presidente do Conselho, Stefano
Arnhold – Presidente da Diretoria.

CBDN - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS NA NEVE

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA

24 DE ABRIL DE 2012.

LISTA DE PRESENÇA

Domingos Giobbi
Presidente

Stefano Adolfo Prado Arnhold
Secretário

Domingos Giobbi

Presente

Sylvio Monti Neto

Presente

Marcelo Apovian

Presente

Conforme faculta o parágrafo 3o. do Artigo 20 do Estatuto Social, Laura Dias Dalcanale Pereira
Alves, Alfredo Ricardo Parodi Neto e Hans Santos Egger, Wagner Diniz de Oliveira e Olavo
Fontoura Vieira enviaram seus votos por escrito.

CBDN - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS NA NEVE
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA
24 DE ABRIL DE 2012.

Aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2012, às 14:00 horas, na Av. Dr. Cardoso de
Mello, 1855 – 11º. andar - São Paulo - SP, reuniram-se os membros da Assembléia da
CBDN – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS NA NEVE, a saber:
Senhores DOMINGOS GIOBBI, brasileiro, viúvo, engenheiro, portador da Cédula de
Identidade RG nº 425.742-X, inscrito no CPF/MF sob nº004.313.388-68, residente e
domiciliado na Rua Angelina Maffei Vita, 408, apto 11 - Jardim Paulistano – SP, na
qualidade de Fundador; MARCELO APOVIAN, brasileiro, casado, publicitário, portador
da Cédula de Identidade RG nº 13.577.823-2, inscrito no CPF/MF sob nº 273.040.41803, residente e domiciliado a Av Paulista, 1499 , 5º. andar – São Paulo – SP, na qualidade
de representante do Esporte Clube Pinheiros e SYLVIO MONTI NETO, brasileiro,
casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.760.552-7, inscrito no
CPF/MF sob nº 943.267.628-53, residente e domiciliado a Rua Marechal Bittencourt, 618
- Jardim Europa – SP, na qualidade de Fundador. Assumiu a Presidência da Mesa, o
senhor DOMINGOS GIOBBI, que deu por instalada a reunião e convidou a mim,
STEFANO ADOLFO PRADO ARNHOLD, para secretariar os trabalhos. Em seguida o
Senhor Presidente declarou que esta reunião tinha como finalidade: (a) Aprovar as Contas
do Exercício de 2011, (b) Conhecer o Relatório do Presidente da Diretoria referente às
atividades do ano de 2011. O Senhor Presidente também informou aos presentes que a
presente Assembléia fora convocada nos termos do Artigo 19o. do Estatuto Social através
de Edital de Convocação datado de vinte e três de Março p.p. enviado a todos os
membros. O Sr. Presidente colocou em votação as contas do Exercício de 2011 que foram
aprovadas por unanimidade de votos. Em seguida passou a palavra ao Sr. STEFANO
ADOLFO PRADO ARNHOLD, Presidente da Diretoria, convidando o mesmo a proferir
seu Relatório. Em seu Relatório, o Presidente da Entidade, destacou que a CBDN teve
novamente um ano com importantes números e recordes com 48 atletas disputando 238
provas oficiais (alem de 24 provas não oficiais) com 326 starts (alem de 28 starts em
competições não oficiais) de 14 disciplinas de 5 modalidades esportivas em 19 países de
3 continentes. Embora a CBDN tenha batido o recorde de participações em Provas
durante o Inverno Austral com um total de 61 provas (8 a mais que o recorde anterior), o
número total acabou não superando o recorde anterior pois cerca de 50 provas oficiais
foram canceladas por dificuldades climáticas principalmente na Europa. O Inverno
Austral de 2011 já deu uma mostra dos avanços técnicos da CBDN pois seus atletas
conquistaram 11 medalhas em provas continentais sendo 3 de ouro, 3 de prata e 1 de
bronze. Ainda no Inverno Austral de 2011 a CBDN organizou 6 Campeonatos Brasileiros
que contaram com 15 provas, sendo varias destas a nível de Copa Continental SulAmericana da FIS – International Ski Federation, com a presença de mais de 200 atletas

estrangeiros de cerca de 20 diferentes nações. Entre as provas continentais destaque para
a primeira Super Copa Continental de Freestyle Skiing da história, com provas de Ski
Cross organizadas em Nevados de Chillan no Sul do Chile. No total da temporada
(Austral mais Boreal) foram quebrados 9 recordes brasileiros num total de 12 quebras no
período. O Brasil participou da primeira edição dos Jogos Olímpicos de Inverno da
Juventude, realizados em Innsbruck, na Áustria entre os dias 13 e 22 de Janeiro, na
modalidade Ski Alpino. As vagas foram conquistadas durante o Campeonato Mundial
Junior de 2011, pelos atletas Fabio Guglielmini, Maya Harisson e Chiara Marano.
Durante os Jogos, a delegação foi composta pelos atletas Eliza Nobre e Tobias Macedo,
pelo presidente da CBDN, Stefano Arnhold no cargo de chefe da missão brasileira (mais
importante função dentro da uma delegação olímpica), pelo superintendente técnico,
Pedro Cavazzoni (escolhido pelo COB como embaixador brasileiro nos Jogos) pela
treinadora Tamara Gisem e por Gustavo Harada, oficial do COB. O Brasil conquistou sua
primeira classificação para o Campeonato Mundial de Biathlon de Inverno através dos
excelentes resultados obtidos pela atleta Jaqueline Mourão durante a temporada.
Jaqueline bateu todos os recordes da modalidade, alcançando 30,76% no pursuit, 13,31%
no Sprint e 11,61% no individual. Além da classificação para o campeonato mundial
(índice 20%), a atleta conquistou ainda com esses resultados o índice para a Copa do
Mundo da modalidade (15% desde que a nação tenha uma vaga na competição, caso do
Brasil) e o índice de wild card para a Copa do Mundo (12% índice necessário para atletas
em que o país não possui vaga para a Copa do Mundo). O Brasil participou com 5 atletas
de 14 provas válidas por 3 Campeonatos Mundiais diferentes , sendo eles: Campeonato
Mundial de Biathlon de Inverno realizado em Ruhpolding (ALE) entre os dias 29 de
Fevereiro e 11 de Março com uma delegação composta por 1 atleta e 2 treinadores;
Campeonato Mundial Junior de Ski Alpino realizado em Roccaraso (ITA) entre os dias
29 de Fevereiro e 09 de Março, com 2 atletas e 1 treinador e o Campeonato Mundial
Masters de Ski Alpino realizado em Mammoth Mountain, CA (EUA) entre os dias 27 e
30 de março onde Luci Arnhold conquistou o Vice Campeonato Mundial nas provas de
Slalom Gigante e Slalom Super Gigante e mais uma medalha de Bronze na prova de
Slalom Especial e Stefano Arnhold obteve o melhor resultado brasileiro da história em
Campeonatos Mundiais Masters de Ski Alpino com 86.10 Pontos FIS conquistados na
prova de Slalom Gigante. No Campeonato Mundial de Biathlon de Inverno, realizado em
Ruhpolding na Alemanha, a atleta Jaqueline Mourão, única sul-americana classificada
para a competição entre homens e mulheres, competiu em duas provas, colocando o
Brasil na 32ª posição do ranking de nações classificatório para os Jogos Olímpicos de
Socchi, 2014. Cumpre destacar que na Prova Individual de 15km, Jaqueline errou apenas
5 tiros dos 20 possíveis, completando a prova à frente de atletas de nações com tradição
no esporte como Espanha, Canadá e Finlândia. No Campeonato Mundial Júnior de Ski
Alpino, Fabio Guglielmini registrou o melhor resultado brasileiro masculino de Downhill
nesta categoria de competição com 168.44 Pontos FIS. Outro importante destaque, foi a
atleta carioca Isabel Clark Ribeiro que participou nas Etapas da Copa do Mundo de
Snowboardcross (SBX) em Telluride, Estados Unidos, Blue Mountain e Stonehan, no
Canadá, além da etapa final em Valmalenco, Itália, onde se lesionou durante a
qualificação, fato que a impediu de seguir na disputa. Em todas as demais provas a atleta
conquistou a vaga para as finais. Isabel foi novamente a única rider sul-americana
convidada a participar dos X-Games em Aspen nos EUA. Tendo em vista a oficialização

do Slopestyle de Snowboard como modalidade integrante do Programa Olímpico dos
Jogos de Sochi em 2014, o Presidente da Diretoria destacou a Criação da equipe
brasileira de Slopestyle, através da parceria entre a CBDN e o Snowboard Club de Vail,
que disponibilizou sua estrutura e o treinador Thomas Anderson para comandar o time.
Destaque para Marcos Batista que competiu na Copa do Mundo de Slopestyle em
Stonehan, Canadá, conquistando 50.00 Pontos FIS, segundo melhor resultado de sua
carreira. No feminino Raquel Iendrick fez sua estreia em competições oficiais com 22.50
Pontos FIS, obtidos em Mt.Snow, Estados Unidos, assumindo a 3ª colocação do ranking
latino-americano da disciplina. A CBDN continua dando total prioridade a ciência aplica
ao esporte e neste contexto oficializou a equipe multidisciplinar de Cross Country e
Biathlon de Inverno, com a contratação do ex-atleta olímpico sueco, Mattias Nilsson para
o cargo de Head Coach. Durante o inverno a Equipe Brasileira de Biathlon de Inverno
contou com a participação de 3 atletas em 32 provas (sendo 6 não oficiais) na Suécia,
Itália, Áustria, Canadá e Alemanha com destaque para 6 quebras de recordes femininos e
a conquista inédita do índice de classificação (15%) para a Copa do Mundo da
modalidade. A equipe multidisciplinar conta ainda com um treinador assistente de Cross
Country, uma treinadora de tiro, um preparador físico, um fisioterapeuta e um psicólogo
esportivo. Mirlene Picin conquistou suas melhores marcas da carreira no Biathlon de
Inverno, nas disciplinas Sprint e Individual, ficando a 11 segundos do índice
classificatório para o Campeonato Mundial (20%) e no Inverno Austral obteve a
importante e inédita conquista para nosso país ao se sagrar Campeã Sul-Americana de
Biathlon. Nesta competição Mirlene ficou 24 pontos a frente da segunda colocada e
conquistou 5 medalhas em 5 provas, sendo 3 de ouro e duas de prata.No Ski Cross
Country, Leandro Ribela bateu o recorde Brasileiro na disciplina Sprint, ao marcar
271.64 Pontos FIS na etapa de Madison, WI (EUA), do circuito Norte-Americano USSA
Supertour da modalidade enquanto no feminino a atleta mineira Jaqueline Mourão bateu
os dois possíveis recordes Brasileiros da modalidade na temporada. A atleta alcançou o
primeiro resultado da história brasileira abaixo dos 100 pontos FIS, ao marcar 74.06
pontos chegando na 6ª colocação e superando inclusive a Campeã Olímpica Chandra
Crawford durante prova válida pelo Campeonato Canadense. No mesmo evento,
Jaqueline conquistou ainda 181.79 pontos FIS na prova de Sprint, novo recorde brasileiro
na disciplina. O Sr. Stefano informou que, embora a Comissão de Atletas não tenha se
reunido no ano, a mesma esteve ativa auxiliando a administração da CBDN em questões
pontuais e que foram feitos aprimoramentos tanto no Regulamento da Comissão de
Atletas como nos Procedimentos para a Eleição e Nomeação de Membros da referida
Comissão. O Presidente da Diretoria frisou a importância dos investimentos feitos nas
categorias de base das varias modalidades e com alegria comunicou o crescimento do
número de atletas em várias disciplinas. Lembrou o Presidente que há poucos anos a
CBDN possuía um ou dois atletas na base e apenas no Ski Alpino e que no momento
conta com seis atletas, não apenas no Ski Alpino, mas também no Biathlon e no
Slopestyle de Ski com a possibilidade de ampliar ainda mais este numero na próxima
temporada. Nas categorias de base do Ski Alpino tivemos a participação de três atletas
em 21 provas oficiais (além de quatro não oficiais) realizadas em Andorra, Turquia, Itália
e no Canadá nos seguintes eventos: Troféus Borrufa, Bursa/Uludag, Pinnocchio e
Whistler Cup. O atleta Children de Ski Alpino Nathan Alborghetti conquistou as
primeiras medalhas masculinas na categoria. O jovem atleta destacou-se durante o Troféu

Borrufa disputado em Andorra, com a conquista de um bronze no Super Combinado e
outro no Slalom Super Gigante. No torneio Children FIS da Turquia, Nathan repetiu o
bronze, desta vez no Slalom Especial. Além disso, o atleta foi convidado a participar do
Trofeu Criterium Interappenninico, que reúne os melhores esquiadores Italianos da
categoria, conquistando duas medalhas de bronze na prova de Slalom Especial. No Ski
Alpino adulto Jhonatan Longhi bateu o recorde Brasileiro na disciplina de Slalom
Especial, ao marcar 40.03 Pontos FIS no Campeonato Nacional Grego, disputado em
Pigadia Naoussa. Esta marca é ainda a melhor da história do Ski Alpino masculino
brasileiro entre todas as disciplinas. Jhonatan Longhi acumulou a quarta medalha de sua
carreira em competições oficiais, ao conquistar duas pratas em provas de Slalom
Especial, realizadas em Zlatibor, na Sérvia e em Pigadia Naoussa, na Grécia. O
Presidente da Diretoria, em seu relatório, voltou a destacar a importância da aplicação de
ciência nas atividades esportivas da Confederação e relatou a aprovação e início da
execução do Projeto Olímpico CBDN, um convenio junto ao Ministério do Esporte,
firmado para desenvolver os esportes de neve através da contratação de equipes técnicas
multidisciplinares de qualidade, além do desenvolvimento e uso das mais diversas áreas
da ciência aplicada ao esporte visando a detecção e desenvolvimento de novos talentos
esportivos. Durante a temporada 14 profissionais trabalharam no desenvolvimento das
equipes brasileira, sendo 7 treinadores, 3 preparadores físicos, 3 psicólogos esportivos e 1
fisioterapeuta, trazendo suporte técnico de qualidade aos atletas brasileiros. Foi também
implantado o Programa de Estabelecimento de Metas que visa criar um programa
individualizado, de forma interdisciplinar para cada atleta com metas definidas nas áreas
técnica, física e psicológica. Este programa será também utilizado para auxiliar na
alocação de recursos financeiros entre os vários programas da CBDN. Se procura assim
basear a alocação de recursos num processo meritocrático. Foi também iniciado o
Programa de Monitoramento de Treinos visando complementar o estabelecimento de
metas, fornecendo às equipes técnicas multidisciplinares informações adicionais
relevantes de cada atleta em uma base diária. Ainda dentro deste escopo, foi
desenvolvimento do PPMA – Projeto Piloto de Monitoramento Aperfeiçoado, que
utilizou a ciência aplicada ao esporte, através de instrumentos psicométricos (PSE,
DALDA, WURSS-21 e TQR), para monitorar o atleta Leandro Ribela durante a
temporada, trazendo informações detalhadas do atleta para a equipe técnica
multidisciplinar. A CBDN patrocinou neste ultimo ano a ida de profissionais de seus
quadros técnicos a vários cursos e seminários internacionais com destaque para a ida do
Sr Mauricio Natario, juiz de Snowboard, a Clinica da FIS em Praga na Republica Tcheca
de 16 a 18 de Setembro de 2011, a participação dos membros da Equipe Multidisciplinar
de Biathlon e Cross Country Guido Visser e Roberto Carnevale no Seminário da IBU em
Pokljuka na Eslovenia, da participação da treinadora da Equipe Junior de Ski Alpino, a
ucraniana Tamara Gisem, no curso promovido pela FIS em Sofia na Bulgaria e da
participação da Coordenadora de Comunicação e Marketing da CBDN, Michele Barcena,
no Curso de Fundamentos em Administração Esportiva oferecido pelo COB. Dentro da
estratégia global da CBDN está inserido o programa de desenvolvimento de Centros de
Treinamentos no Brasil que começou com o Centro de Treinamento de Biathlon e Cross
Country em São Carlos (SP) junto ao Parque Eco-Esportivo Damha que neste ultimo ano
abrigou três camps de treinamento da Equipe Principal e uma clinica para a detecção de
novos talentos. Com a vinda do Assistant Race Director de Snowboard da FIS ao Brasil,

em 2011 iniciou-se a parceria com o Ski Mountain Park de São Roque (SP) para o
desenvolvimento do Centro de Treinamento de Freestyle, onde serão instalados
trampolins acrobáticos, rampas artificiais e um mega inflável de 20mx20mx4m para o
treinamento das modalidades de freestyle de ski e snowboard. Outro importante pilar da
estratégia da CBDN está na área de Comunicação e o ano foi marcado pela intensificação
do uso de vídeos e novas mídias, como facebook, twitter e youtube, além do lançamento
do novo site da CBDN. No campo de televisionamento especial destaque para a
transmissão pelo SporTV de 11 eventos de 4 modalidades diferentes (snowboard, ski
alpino, biathlon e freestyle skiing), onde mais de 20 provas foram transmitidos durante a
temporada totalizando 2914 minutos e atingindo aproximadamente 4.800.000
espectadores diferentes. Ao concluir o seu relatório agradeceu o Presidente o apoio
recebido da FIS – International Ski Federation na pessoa de sua Secretária Geral, Sarah
Lewis, da IBU – International Biathlon Union na pessoa de sua Secretária Geral Nicole
Resch, do Comitê Olímpico Brasileiro nas pessoas de seu Presidente Carlos Arthur
Nuzman e de seu Superintendente Marcus Vinicius Freire, do Ministério de Esporte nas
pessoas do Sr. Ricardo Leyser e do Sr. Marco Aurélio Klein da Secretaria Nacional de
Esporte de Alto Rendimento, da Solidariedade Olímpica do Comitê Olímpico
Internacional na pessoa da Sra. Renata Carneiro, coordenadora do programa daquela
instituição junto ao COB, do Conselho Deliberativo da CBDN e de seus colegas de
Diretoria sem os quais nada disto seria possível de realizar. Em seus agradecimentos o
Presidente da Diretoria quis ainda destacar a dedicação dos atletas e a colaboração de
treinadores, psicólogos, nutricionistas, preparadores físicos e service men além do
trabalho diário dos funcionários, voluntários e estagiários. O Sr. Presidente esclareceu aos
presentes que em todas as matérias submetidas a votação na presente Assembléia, alem
dos votos dos presentes, foram computados também, como faculta o parágrafo 3o. do
Artigo 20 do Estatuto Social, os votos enviados por escrito de Laura Dias Dalcanale
Pereira Alves, na qualidade de Fundadora, de Alfredo Ricardo Parodi Neto representando
o Clube Paranaense de Ski e Snowboard, de Marcelo Apovian representando o Esporte
Clube Pinheiros, de Wagner Diniz de Oliveira representando o Clube Alpino Paulista, de
Olavo Fontoura Vieira representando o Ski Clube de São Paulo e Hans Santos Egger
representando o Clube de Ski e Snowboard do Rio de Janeiro.
Nada mais havendo a tratar e como ninguém quisesse se manifestar, o Senhor Presidente
declarou encerrada a reunião e determinou a lavratura da presente ata que, lida e achada
conforme vai assinada pelos presentes. São Paulo, 24 de Abril de 2012. Ass: Domingos
Giobbi - Presidente, Stefano Adolfo Prado Arnhold - Secretário, Domingos Giobbi ,
Sylvio Monti e Marcelo Apovian.

A presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.

