Clubes do Rio de Janeiro recebem recursos da CBCf
Club de Regatas Vasco da Gama e Fluminense Football Club têm projetos olímpicos e
paraolímpicos aprovados para uso de recursos para formação de atletas
Mais dois clubes do Rio de Janeiro (RJ) passarão a contar com a ajuda de recursos públicos para
formação de seus atletas olímpicos e paraolímpicos. A Confederação Brasileira de Clubes (CBCf)
faz, na quinta e na sexta-feira (5 e 6 de maio), atos de descentralização de recursos para a
formação de atletas nos clubes selecionados no Edital nº 5 de Chamamentos Internos de
Projetos (chamada pública). São eles: o Club de Regatas Vasco da Gama (que receberá R$
2.898.670,71) e o Fluminense Football Club (que receberá R$ 2.375.310,06). Os eventos
contarão com a presença dos presidentes dos clubes anfitriões Eurico Miranda (Vasco), Peter
Siemsen (Fluminense) e o da CBCf (Jair Alfredo Pereira), além de atletas convidados.
A dinâmica em forma de chamada pública foi criada pela CBCf para que o repasse privilegie a
transparência e a democracia em todo o processo. Os clubes enviaram seus projetos e estes
foram classificados por uma comissão técnica especializada. O primeiro requisito para que um
clube se enquadre para receber os recursos é a adequação do seu estatuto, e deve,
necessariamente, estar em dia com os tributos públicos e ter ainda atuação na formação de
atletas.

Com o projeto “Retomar os anos de glória do Vasco da Gama, superando obstáculos”, o clube
contemplará o remo olímpico e a natação paraolímpica por meio da aquisição e instalação de
equipamentos e materiais esportivos.
Já o Fluminense terá os recursos para os mesmos fins, celebrados pelo convênio “Formando
Atletas Tricolores”. Suas modalidades que receberão o incentivo são a natação, nado
sincronizado, saltos ornamentais, polo aquático, voleibol e basquetebol olímpico. Somada a essas
modalidades está ainda o basquetebol em cadeira de rodas (paraolímpica).
Histórico
Em 2011, uma mudança na Lei Pelé, feita pela Lei 12.395/11, incluiu a CBCf como beneficiária de
0,5% do total da arrecadação das loterias da Caixa Econômica Federal. O Governo Federal
apoiou os clubes, tradicionalmente os grandes formadores de atletas do país, em sua
reivindicação de receber parte da arrecadação das loterias federais. Para que fosse possível a
inclusão da CBCf nos repasses da Lei Pelé.

Os eventos
As cerimônias nas sedes do Vasco e do Fluminense entram na série de eventos do gênero
organizado pela CBCf. O primeiro foi feito em dezembro de 2014, quando os recursos foram
descentralizados para o Clube de Regatas do Flamengo e para o Tijuca Tênis Clube. Depois disso,
outros clubes do Brasil tiveram solenidades que marcaram a descentralização de recursos
destinados à formação de atletas olímpicos e paraolímpicos.
“Cada Real investido pela CBCf nos clubes é pensando estrategicamente. De acordo com nosso
Plano Estratégico e visando à formação dos atletas nos próximos quatro anos (gestão olímpica),
aplicaremos mais R$ 100 milhões em clubes de todas as regiões do Brasil”, afirma Jair Alfredo
Pereira, presidente da CBCf.
O trabalho da CBCf
Desde o início de 2014, de acordo com a Portaria no 1/14 do Ministério do Esporte, a CBCf
passou a se estruturar e coordenar a distribuição dos recursos públicos para a formação de
atletas olímpicos e paraolímpicos nos clubes esportivos formadores de atletas. Quanto aos
projetos, a diretoria técnica é responsável por todas as fases da descentralização, desde a
proposta de editais e suas fases para classificação na sequência, como também todas as fases do
convênio – celebração, acompanhamento, fiscalização e prestação de contas.
Informações dos eventos
Vasco
Dia 05/05, às 11h30
São Januário - Rua Gal. Almério de Moura, 131 – B. Vasco da Gama
Rio de Janeiro - RJ
Fluminense
Dia 06/05, às 14h30
Rua Álvaro Chaves, 41 – Laranjeiras
Rio de Janeiro - RJ
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