
 
Rua Candelária 9, salas 602 e 604 – CEP 20091-904 – Rio de Janeiro – RJ 

Tel: (+55 21) 2242-1058/ 2232-9036  
CNPJ: 04892274/0001-93 – pentatlo@pentatlo.org.br 

 

 

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE PENTATLO MODERNO  
Fundada em 21 de outubro de 2001 

Filiada a União Internacional de Pentatlo Moderno 
Filiada ao Comitê Olímpico do Brasil 

 

 

 
 

 
De Comissão de Atletas 
Para os Atletas Matheus Nobre e Matheus Romanelli 
 
A comissão de atletas recebeu a solicitação dos senhores via e-mail questionando o pleito da Bolsa Atleta 
da Secretaria de Esportes no qual fazem jus ao recebimento da Categoria Internacional. A  Confederação 
Brasileira de Pentatlo Moderno enviou a declaração para inscrição como evento Nacional.  
 
Entramos em contato com a CBPM, tendo a mesma respondido que a prova jovem A não é olímpica e 
não é aceita pela secretaria.  
 
A CACBPM entrou em contato com o responsável pelo Bolsa Atleta do Pentatlo Moderno e foi informado 
que mesmo a prova não sendo olímpica (relay, equipe, Jovem A) podem sim dar entrada na Bolsa, caso 
preencham o critério de 5 países, o que aconteceu no Sul-americano Jovem 2019.  
 
O presidente da CACBPM aproveitou a presença do atual diretor técnico da CBPM no CT Penta Jovem,  
e informou na presença dos atletas solicitantes e do Head Coach do CT Fabio Correa, que acabara de 
ligar para Brasília e que o responsável estaria esperando um novo e-mail da CBPM com os nomes dos 
atletas Matheus Nobre e Matheus Romanelli até as 16:00 do dia 21 de janeiro de 2021 para incluí-los na 
lista da categoria Internacional.  
 
O atual diretor técnico disse que não iria mandar os nomes pois havia divergência nas informações 
passadas entre a Secretaria e a CBPM. Falou também, em outra palavras, que o mesmo tinha o poder 
de decisão quanto a indicação das bolsas pleiteadas. E portanto não indicaria nem ao menos as bolsas 
para os revezamentos e equipes nas próximas edições da Bolsa Atleta.  
 
Cabe ressaltar novamente que a distribuição das bolsas é feita para as categorias iniciante,  intermediária 
e principal. Sendo possível dar entrada ao pleito em prova individual, equipe e revezamento.  
 
Para as próximas edições, os senhores devem exigir que a CBPM conceda a documentação correta.  
 
Assim, a CACBPM mais uma vez esteve representando os direitos e interesses dos atletas, tentando 
fortalecer o laço entre as partes e recomendando soluções  para que pudessem ser resolvido o problema 
citado.  
 
 

William Muinhos de Souza 
Presidente CACBPM 

 
Rio de Janeiro, 21 de Janeiro de 2021. 
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