
 

 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
 

 

C O N V O C A Ç Ã O 
 

 

 

 

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 25 de Abril de 2013, 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) Aprovação das Contas do Exercício de 2012. 

b) Conhecer o Relatório do Presidente da Diretoria referente às atividades do ano 

de  2012. 

c) 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, 27 de Março de 2013. Ass.: Domingos Giobbi - Presidente do Conselho 

Deliberativo, Stefano Arnhold - Presidente da Diretoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CBDN - CONFEDERAÇÃO  BRASILEIRA DE DESPORTOS NA NEVE 

 

 

 ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA  

 

 

25 DE ABRIL DE 2013. 

 

 
 

 
LISTA DE PRESENÇA  

 
 

 

 

 

 

Domingos Giobbi     Stefano Adolfo Prado Arnhold 

Presidente      Secretário 

 

 

 

 

Domingos Giobbi     Presente 

 

 

 

Laura Dias Dalcanale Pereira Alves   Presente 

 

 

 

Olavo Fontoura Vieira    Presente 

 

 

 

Hans Santos Egger     Presente 

 

 

 

 

 

Conforme faculta o parágrafo 3o. do Artigo 20 do Estatuto Social,  Sylvio Monti Neto 

Alfredo Ricardo Parodi Neto enviaram seus votos por escrito. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

CBDN - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE DESPORTOS NA NEVE 

 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 

 

25 DE ABRIL DE 2013. 

 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2013, 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; 

LAURA DIAS DALCANALE PEREIRA ALVES, brasileira, casada, 

empresária  , portadora da Cédula de Identidade RG nº 2.083.617-2, inscrita no 

CPF/MF sob nº 743.119.649-00, residente e domiciliada a Rua Quintino 

Bocaiuva,131 - apto 11 - Cabral - Curitiba- PR, na qualidade de Fundadora; 

HANS SANTOS EGGER, brasileiro, casado, comerciante, portador da Cédula 

de Identidade RG no. 05223145-3, inscrito no CPF/MF sob no. 677.871.507-34, 

residente e domiciliado a  Rua Povina Cavalcanti no.153 apto.703 - São 

Conrado - Rio de Janeiro - RJ, na qualidade de representante o Clube de Ski e 

Snowboard do Rio de Janeiro e OLAVO FONTOURA VIEIRA, brasileiro, 

separado judicialmente, industrial, portador da Cédula de Identidade RG no. 

4.277.026, inscrito no CPF/MF sob no. 011.790.488-06, residente e domiciliado 

a Rua Professor Tamandaré de Toledo, no. 170, apto 81 – Itaim – SP, na 

qualidade de representante do Ski Clube de São Paulo. 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 2012, (b) Conhecer o 

Relatório do Presidente da Diretoria referente às atividades do ano de 2012. 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 sete de Março p.p. enviado a todos os membros. 

O Sr. Presidente colocou em votação as contas do Exercício de 2012 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 283 participações em provas oficiais (além de 74 

provas não oficiais), com a quebra de 11 recordes brasileiros (incluindo os 

paralímpicos) e a conquista de 72 medalhas internacionais. No total, 43 atletas 

largaram 344 vezes (além de 95 starts em provas não oficiais). Os brasileiros 

competiram em sete modalidades esportivas, dada a inclusão do snowboard e  



 

 

cross country paralímpicos, em um total de 20 disciplinas, em 21 países em três 

continentes. Na última década, os atletas brasileiros acumulam 2250 starts em 

provas oficiais. O Presidente da Diretoria explicou que os atletas brasileiros de 

neve quebraram 11 recordes brasileiros 15 vezes e que apenas no Inverno do 

Hemisfério Norte da temporada 2012/13 o Brasil conquistou 47 medalhas 

internacionais em 4 modalidades diferentes, sendo 19 medalhas em provas 

oficiais, entre elas 7 de ouro, 6 prata e 5 de bronze sendo que os atletas de neve 

brasileiros conquistaram ainda 28 medalhas em provas não oficiais, sendo 8 de 

ouro, 14 de prata e 6 de bronze. Houve a quebra de recorde de participações em 

Copas do Mundo e Campeonatos Mundiais das modalidades de Neve onde os 

atletas da CBDN competiram em 8 Mundiais e 27 etapas de Copa do Mundo, 

onde largaram em 87 provas de 7 modalidades diferentes. Cinco atletas 

brasileiros encerraram a temporada no Top 3 do ranking latino-americano no 

Snowboard e Cross Country. Destaque para as lideranças de Isabel Clark no 

Snowboardcross e Leandro Ribela (Sprint) e Jaqueline Mourão (Sprint e 

Distance) no Cross Country. Nas categorias de base do Ski Alpino quatro atletas 

competiram em 18 provas oficiais (além de 28 não oficiais) realizadas em 

Andorra, Itália e Estados Unidos nos seguintes eventos da categoria: Troféus 

Borrufa, Topolino e Pinnocchio, conquistando ao todo 14 medalhas. Com 

satisfação o Presidente destacou que Luci Arnhold se tornou a primeira 

brasileira Campeã Mundial de uma modalidade de neve ao vencer a prova de 

Slalom Gigante do Campeonato Mundial Masters de Ski Alpino. Ao todo a 

atleta terminou a temporada com o recorde de 18 medalhas, sendo 10 de Ouro, 5 

de Prata e 3 de Bronze. No Snowboard a carioca Isabel Clark terminou a 

temporada na 14ª colocação na WRL – World Ranking List, lista que define as 

24 atletas classificadas para Sochi com quase 800 pontos de vantagem para a 24ª 

colocada. Já Jaqueline Mourão bateu dois recordes Brasileiros de Biathlon de 

Inverno nas disciplinas Sprint (12,63%) e Pursuit (18,21%), ratificando o seu 

direito de largar na Copa do Mundo da modalidade. O atleta paulistano Leandro 

Ribela registrou o melhor resultado masculino da história do Cross Country 

brasileiro, ao marcar 195.11 pontos FIS em prova de Distance realizada em 

Rogla, Eslovênia. O atleta quebrou também o recorde na disciplina Sprint ao 

marcar 237.72 pontos FIS em prova realizada em Adelboden, Suíca, obtendo ao 

longo da temporada o índice B Olímpico nas duas disciplinas. Por sua vez 

Jhonatan Longhi bateu o recorde Brasileiro de Ski Alpino na disciplina Slalom 

Gigante ao marcar 45.68 pontos FIS em prova realizada em Parnassos, Grécia. O 

Brasil participou com 13 atletas de 21 provas válidas por 8 Campeonatos 

Mundiais diferentes, sendo esse o maior número de Campeonatos Mundiais 

disputados por atletas brasileiros em uma temporada: Campeonato Mundial de 

Snowboard realizado em Stoneham (CAN) entre os dias 16 e 27 de Janeiro. 

Delegação composta por 2 atletas, 2 treinadores e 1 chefe de delegação, onde 

Isabel Clark obteve a 15ª colocação e Marcos Batista conquistou seu melhor 

resultado da temporada boreal;  Campeonato Mundial de Biathlon de Inverno  

realizado em Nove Mesto (CZE) entre os dias 07 e 17 de Fevereiro. Delegação 

composta por 1 atleta e 1 treinador e 1 chefe de delegação, onde os resultados 

conquistados por Jaqueline Mourão posicionam o Brasil na 32ª colocação do 

ranking de nações, que definirá os países qualificados para os Jogos Olímpicos 

de Sochi em 2014; Campeonato Mundial de Ski Alpino: realizado em  



 

 

Schladming (AUT) entre os dias 04 e 17 de Fevereiro. Delegação composta por 

2 atletas, 2 treinadores, 1 psicólogo esportivo, 1 fisioterapeuta e 1 chefe de 

delegação, onde Jhonatan Longhi classificou-se para as finais nas provas de 

Slalom Especial e Slalom Gigante; Campeonato Mundial de Ski Nórdico: 

realizado em Val di Fiemme (ITA) entre os dias 20 de Fevereiro a 03 de Março. 

Delegação composta por 3 atletas, 1 treinador e 1 chefe de delegação, onde 

Jaqueline Mourão e Leandro Ribela conquistaram os melhores resultados 

brasileiros na história da competição; Campeonato Mundial Ski Freestyle: 

realizado em Voss (NOR) entre os dias 02 e 10 de Março. Delegação composta 

por 1 atleta e 1 treinador, onde Lucas Vianna tornou-se o primeiro atleta 

brasileira na história do evento a representar o país no Slopestyle; Campeonato 

Mundial Júnior de Biathlon de Inverno: realizado em Obertilliach (AUT) entre 

os dias 23 de Janeiro a 02 de Fevereiro. Delegação composta por 1 atleta, 1 

treinador e 1 chefe de delegação, onde Gabriela Neres tornou-se a primeira atleta 

brasileira da história a participar da competição; Campeonato Mundial Masters 

de Ski Alpino: realizado em Megève (FRA) entre os dias 19 e 23 de Março. 

Delegação composta por 2 atletas e 1 treinador, onde Luci Arnhold conquistou 

uma medalha de Ouro e uma medalha de Bronze; Campeonato Mundial de Ski 

Nórdico Adaptado: realizado em Sollefteå (Suécia) entre os dias 22 de fevereiro 

e 06 de Março. Delegação composta por 1 atleta e 1 treinador, onde Fernando 

Aranha tornou-se o primeiro para-atleta brasileiro a competir em um 

Campeonato Mundial de modalidades adaptadas de neve e Jogos Mundiais 

Militares de Inverno: realizado em Annecy (França) entre os dias 25 e 29 de 

Março. Delegação composta por 1 atleta, onde Fabrizio Bourguignon tornou-se 

o primeiro atleta brasileiro a competir no principal evento de inverno da 

categoria. O jovem esquiador Michel Macedo conquistou 6 medalhas em provas 

regionais americanas da categoria Sub 16 e classificou-se para as finais da 

Região Oeste como o 13º melhor atleta enquanto Nathan Alborghetti brilhou 

conquistando 4 medalhas na categoria Sub 14 do Troféu Borrufa realizado em 

Janeiro de 2013 em Andorra. Sendo uma medalha de prata e duas de bronze, 

além de uma medalha de 4ª colocação. Ao todo foram 8 medalhas na temporada. 

Com o inicio das atividades paralimpicas visando uma inédita classificação para 

os Jogos Paralímpicos de Inverno de Sochi 2014 o Sr Stefano Arnhold destacou 

a  participação inédita na Copa do Mundo de Ski Nórdico Adaptado realizada 

em Vuokatti, (FIN), onde Fernando Aranha obteve 185.22 pontos em sua 

primeira prova de Cross Country, resultado apenas 5.22 pontos acima do índice 

de classificação para os Jogos Paralímpicos de Sochi, 2014. Participação inédita 

na Copa do Mundo de Snowboard Adaptado realizada em Big White, (CAN), 

onde André Cintra conquistou 180 pontos na prova de Snowboardcross. 

Resultado que o coloca entre os 32 atletas que hoje estariam classificados para 

os Jogos Paralímpicos de Sochi, 2014, na disciplina. Lucas Vianna disputou 

todas as etapas da Copa do Mundo de Ski Slopestyle, somando pontos para o 

ranking que definirá os qualificados na disciplina para os Jogos Olímpicos de 

Sochi em 2014 e da mesma forma Marcos Batista disputou todas as etapas da 

Copa do Mundo de Snowboard Slopestyle sendo o rider sul-americano mais bem 

classificado na World Ranking List da modalidade. O Presidente destacou ainda 

a renovação da parceira entre a CBDN e a Solidariedade Olímpica com o 

programa de apoio à preparação dos atletas com real potencial de classificação  



 

para os Jogos Olímpicos de Sochi, 2014 e a execução do Programa de 

Estabelecimento de Metas, que visa individualizar de forma interdisciplinar a 

preparação dos atletas brasileiros sendo este um dos programas mais importantes 

da CBDN. Ainda no âmbito da aplicação de ciência ao esporte foi aprimorado o 

Programa de Monitoramento de Treinos, complementar ao programa de 

estabelecimento de metas, fornecendo às equipes técnicas multidisciplinares 

relevantes informações adicionais de cada atleta em uma base diária. Foi dada 

continuidade ao PPMA – Projeto Piloto de Monitoramento Aperfeiçoado, 

projeto iniciado na última temporada com monitorando o atleta Olímpico de 

Cross Country, Leandro Ribela através de instrumentos psicométricos de 

avalição, entre eles a PSE – Percepção Subjetiva de Esforço, DALDA – Daily 

Analyses of Life Demand in Athletes, WURSS-21 – Wisconsin Upper 

Respiratory Symptom Survey e o TQR – Total Quality Recover. O Presidente da 

Diretoria comemorou fase final do desenvolvimento do Centro de Treinamento 

de Freestyle localizado em São Roque, onde trampolins acrobáticos, rampas 

artificiais e um mega inflável de 20mx20mx4m serão utilizados para o 

treinamento das modalidades de Freestyle de Ski e Snowboard. Um outro 

importante pilar da estratégia da Confederação, o programa de comunicação 

iniciado na última temporada, utilizando-se da estratégia de intensificação do 

uso de vídeos e redes sociais, como facebook, twitter e youtube apresentou 

interessantes números de crescimento e apenas no ultimo Inverno Boreal mais 

de 134 horas de eventos de neve foram transmitidos na televisão brasileira. Por 

fim o Sr. Arnhold destacou a renovação do Projeto Olímpico CBDN, convênio 

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 à detecção e desenvolvimento de novos talentos esportivos. 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 na pessoa do Sr. Ricardo Leyser, Secretario Nacional de Esporte de Alto 

Rendimento, do Comite Paralimpico Brasileiro na pessoa de seu Presidente o Sr 

Andrew Parsons, 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 Sylvio Monti Neto 

representando o Ski Clube de São Paulo e de Alfredo Ricardo Parodi Neto 

representando o Clube Paranaense de Ski e Snowboard.  

 

 



 

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, 25 de Abril 

de 2013. Ass: Domingos Giobbi - Presidente, Stefano Adolfo Prado Arnhold - 

Secretário, Domingos Giobbi , Laura Dias Dalcanale Pereira Alves, Olavo 

Fountoura Vieira e Hans Santos Egger. 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 


