Entrevista
Presidente Paulo Maciel
O Paulo Germano Maciel foi eleito por aclamação para o próximo quadriênio do Comitê
Brasileiro de Clubes (CBC). Paulo Maciel, como é conhecido, saiu ainda jovem da cidade de
Bonito, no agreste pernambucano, e está a mais de 50 anos no Rio de Janeiro. É empresário
e já foi presidente do Tijuca Tênis clube, o mais longínquo a ocupa este cargo, ficando por 27
anos ininterruptos no comando do mesmo. Atualmente, está exercendo o cargo de
Vice-Presidente Administrativo-Financeiro do CBC e este mês foi eleito presidente do
próximo quadriênio.

1) O CBC criou uma nova categorização para filiar novos clubes sem carência até 31 de
agosto. Essa iniciativa é em razão de inadimplência?
A nova categorização para filiação e vinculação ao CBC tem por objetivo flexibilizar os
benefícios e também indicar formas de organizar os acessos de novos clubes. É necessário
tempo para que as entidades de práticas desportivas possam se estruturar formalmente, com
documentação necessária, estatutos e até oficializar a situação de sede própria para receber
os aportes previstos por lei ao integrar na categoria plena, como apoio para recursos humanos
e materiais que poderão compor a infraestrutura esportiva. O regulamento atualizado prevê
benefícios estabelecidos pelo tempo de contribuição associativa e pelas disposições dos clubes
para formar atletas olímpicos e paralímpicos.
2) O CBC está próximo de completar 30 anos. Como será esse marco para o Comitê?
Trata-se mesmo de um marco comemorativo, com 30 anos de história, e feitos como
efetivação de oito editais em prol do esporte nacional, para a formação de atletas por meio
dos clubes, com 162 projetos e mais de 123 mil beneficiados.
O CBC segue com a missão fortalecida. Mesmo em ano marcado pela pandemia, foi possível
apresentar diversas frentes de apoio aos clubes e ao esporte. Em proteção ao esporte, aos
atletas e aos clubes foram apresentadas mais de dez intervenções, com recurso via editais,
com foco na garantia da manutenção e da contratação de recursos humanos para o próximo
ciclo olímpico e paralímpico nos clubes, apoio para modernização dos equipamentos
esportivos, entre outras ações diretas ao segmento clubístico. Ainda neste ano, o CBC irá
lançar o Edital 9, destinado à aquisição de material esportivo. O valor mínimo previsto é de R$
100 mil por clube conveniado. O objetivo é que os clubes fiquem estruturados para preparar
os futuros grandes atletas do esporte no Ciclo Olímpico e Paralímpico 2021-2024.

3) Em setembro, o CBC lançará o edital 9 de chamamento de projetos, destinado à
aquisição de material esportivo. Em média, quantos clubes conseguem se beneficiar
dos editais?
A política de formação de atletas tem avançado a cada edital. São dezenas de clubes e
mais de 120 mil atletas beneficiados. Por força de lei, é necessário que as entidades de
práticas desportivas tenham condições de aplicar os recursos e garantir resultados e a
prestação de contas. Ainda para este ano, além do Prêmio Clube Formador de Atletas aos
que mais apresentaram resultados por esporte e categoria, o CBC já colocou no ar o

sistema de cadastro que reúne uma base e dados sólida, com recursos de Business
Intelligence a fim de garantir a meritocracia para fazer parte dos critérios de
descentralização dos recursos investidos.

4) O CBC prepara o retorno do CBI também em setembro. Como está o planejamento
para essa retomada?
O Comitê está retomando o contato com as Confederações para, em conjunto, reorganizar
o calendário do segundo semestre, ou em tempo oportuno, com todas as medidas que
possam garantir a melhor forma de retomada do esporte de forma gradual e responsável.
Esperamos, em breve, voltar a viabilizar a participação de milhares de atletas em
competições nacionais em todas as partes do Brasil. Vale lembrar que o CBC apresenta o
suporte necessário para arcar com os custos de passagens aéreas e hospedagens para
atletas e técnicos. Somente nesta frente de apoio, os clubes podem ter a tranquilidade
financeira para marcar presença nos principais campeonatos, parte fundamental e uma
das etapas mais esperadas da formação de atletas.
5) O CBC, em parceria com a Estácio e o IOB, está disponibilizando bolsas de estudos
integrais para atletas olímpicos e pan-americanos. Como é essa parceria?
Esta parceria compreende o Programa de Carreira do Atleta (PCA) 2020, destinado à
concessão de 30 bolsas de graduação e 20 de pós-graduação para atletas. Os cursos, que
envolvem diversas áreas do conhecimento, serão oferecidos pela Universidade Estácio de
Sá nas modalidades presencial e a distância. Trata-se de um programa organizado pelo
Instituto Olímpico Brasileiro (IOB) em parceria com o COB e o CBC. O processo de seleção
do PCA 2020 visa à ampliação de oportunidades de educação aos atletas. Para participar, o
candidato deve preencher formulário eletrônico de inscrição disponibilizado no
site www.cob.org.br. O CBC apoiou no processo de divulgação aos atletas e aos clubes.
6) O que os clubes filiados ao CBC podem esperar dessa nova gestão?
Trata-se de nova gestão e novo ciclo olímpico, os desafios serão grandes para garantir a
nossa missão de formar de atletas por meio de clubes, em tempos de superação mundial,
no meio e após uma pandemia. A história sólida e respeitável do CBC apresenta os
alicerces necessários para que possamos seguir na nossa jornada de conquistas. Para o
próximo ciclo olímpico, na minha gestão, podemos prever uma ampliação não somente do
apoio por meio dos editais. Estamos com foco em resultados notáveis para o esporte
nacional; vamos seguir de forma intensificada o fomento na formação de atletas, ainda de
forma mais precisa, com acompanhamento detalhado para otimizar resultados práticos e
conquistas para o País. Com isso, estamos apresentando processos cada vez mais
desburocratizados, aliados à tecnologia, para oferecer maior agilidade e praticidade nas
plataformas de acesso e formalização, cumprindo sempre de forma rigorosa as exigências
previstas por Lei.

