RELATÓRIO DO PRESIDENTE – 2018
INTRODUÇÃO
O ano de 2018 foi bastante movimentado para a CBBS. Após um longo período desde os
Jogos Pan Americanos do Rio em 2017, não recebíamos nenhuma ajuda da Lei Agnelo
Piva através do COB (Comitê Olímpico do Brasil). Este ano conseguimos uma verba em
torno de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais) que foram utilizados da seguinte forma:
(a) Campeonato Sul Americano de Beisebol Adulto em Buenos Aires, Argentina
R$ 62.505,00 Natureza da despesa: uniformes e passagens
(b) Campeonato Sul Americano de Softbol U18 em Paraná, Argentina
R$ 54.400,00 Natureza da despesa: passagens e transporte
(c) Curso de Aprimoramento de Árbitros de Softbol em Ibiúna, SP
R$ 12.865,00 Natureza da despesa: passagens, transporte, refeições e hospedagem
(d) Comemoração dos 110 Anos da Imigração Japonesa no Brasil
R$ 185.431,20 Natureza da despesa: hospedagem das equipes de Waseda e do Brasil,
material promocional, produção de folhetos para divulgação do evento, uniformes para a
Seleção do Brasil, anúncios e publicação, confecção de revistas para anúncio do evento,
fretes e transportes, transportes para as delegações do Brasil e Waseda
(e) Campeonato Mundial de Beisebol U15 em Chitré, Panamá
R$ 9.900,00 Natureza da despesa: anuidades, taxas e inscrições
(f) Campeonato Mundial de Beisebol U15 em Chitré, Panamá
R$ 85.800,00 Natureza da despesa: uniformes e passagens
(g) Campeonato Pan Americano de Beisebol Juvenil em Santiago, Panamá
R$ 92.390,00 Natureza da despesa: uniformes e passagens
(h) Manutenção da Entidade de março a novembro/2018
R$ 177.446,61 Natureza da despesa: telefonia fixa e móvel, luz, remuneração de
dirigentes e serviços administrativos (secretaria)
(i) Taça Brasil Adulto no Bom Retiro, SP
R$ 58.200,00 Natureza da despesa: troféus, premiação, material de vídeo e fotografia,
transmissão via streaming dos jogos das finais, serviços médicos, contratação de
ambulância para os dias de evento, assessoria de imprensa, contratação da assessoria para
divulgação, material de Marketing, criação e confecção de banners e folhetos
(j) Assembléia Geral Ordinária
R$ 29.715,00 Natureza da despesa: passagens dos Presidentes das Federações,
hospedagem, serviços gráficos, impressão das apostilas (CT e Resultados), aluguel do
salão para a realização do evento, alimentação, jantar para convidados e participantes da
Assembléia e Congresso Técnico, anúncio e publicação, edital de convocação em jornais
de grande circulação
Esses são os valores aprovados pelo COB, por projeto. O valores que não utilizados são
devolvidos para o COB.

Com esta substancial ajuda, melhoramos e pretendemos elevar o nível técnico.
Para 2019, já temos R$ 800.000,00 à nossa disposição conforme comunicado do COB.
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Em 2018 participamos dos seguintes Sul Americanos, Pan Americanos e Mundiais.
(1) Pan Americano Pré-Infantil U10 em San Pedro Sula, Honduras
A Seleção partiu no dia 28/nov e regressa no dia 10/dez.
(2) Mundial Nanshiki Infantil em Edogawa, Japão
Com a passagem do tufão, o Campeonato não terminou.
(3) Pan Americano Infantil U12 (Pré-Mundial) em Água Calientes, México: 8º lugar
(4) Pan Americo Pré-Júnior U14 em Tampico, México: 3º lugar
(5) Mundial Sub 15 em Chitré, Panamá: 7º lugar
(6) Pan Americano Juvenil Sub 18 (Pré-Mundial): 3º do grupo
(7) Sul Americano Adulto (Pré-Jogos Pan Americanos) em Buenos Aires, Argentina: vice
campeão
Os resultados não foram nada animadores. Para compensar, o softbol conquistou os títulos
Sul Americanos no Sub 18 na Argentina e no Sub 15 no Peru e vice campeã no adulto em
Aruba. Mais uma vez eu volto a comunicar que não vamos mais permitir acompanhantes
nas Delegações. Os pais que me perdoem mas não serão fornecidos o roteiro dos vôos e
nem o Hotel que serão acomodados a nossa delegação.
BEISEBOL FEMININO
Todos os países melhores ranqueados já possuem a categoria beisebol feminino. Na esfera
Sul Americana, Venezuela, Colômbia e Argentina realizam Torneios mas para ser oficial
e reconhecido é necessário a participação de 5 países. Por isso estão nos pedindo para
formar uma equipe o mais rápido possível. Diante disso, solicitamos colaboração de todos
para tentarmos formar equipes de beisebol feminino sem prejuízo para o softbol.
SOFTBOL MASCULINO
Este ano podemos declarar que o softbol masculino já está consolidado no Brasil apesar
de tecnicamente não chegarmos ao nível dos demais países. Reconhecemos o trabalho dos
nossos dirigentes que estão tocando sem medir esforços e com bastante sacrificio.
Deixamos registrados aqui os nossos agradecimentos aos mesmos.
BEISEBOL FIVE 5
Está surgindo uma nova modalidade chamada de Beisebol de 5. Como diz o nome, são 5
jogadores de cada lado dispostos num campo com dimensões bem menores que o oficial.
Não se usa gloves e tacos, somente uma bola de borracha (bola de tênis sem os pelos). O
rebatedor joga a bola para cima e rebate com a própria palma da mão e corre para a

primeira base. Os 5 defensores ficam dispostos na área do campo devidamente demarcado
(ilustração em anexo). Este jogo será oficializado pela WBSC e será bastante útil e
interessante para o iniciação do beisebol.
VISITA DA EQUIPE DA UNIVERSIDADE WASEDA
Jogos em Bastos, Presidente Prudente, Maringá e São Paulo. Passeio em Foz do Iguaçu.
Vale acrescentar que perdemos todos os jogos. A Seleção formada somente com os atletas
locais não jogaram para honrar a nossa camisa. Foram como se fossem jogos amistosos e
confesso que fiquei envergonhado com a apresentação do Brasil. Precisamos sempre
quando convocarmos a Seleção Brasileira em qualquer categoria, ter sempre em mente de
que é preciso defender a nossa camisa com vontade e patriotismo.
TCU
Com as medidas tomadas pelo TCU onde brecaram todas as verbas da LAP que seriam
destinadas ao COB para fazerem o repasse para as Confederações, estamos num caminho
obscuro. Nessa verba está o nosso “budget" para custear o Pré-Jogos Pan Americanos.
Estamos em contato constantemente com o COB para ver quando e quanto poderão liberar
a referida verba.
MLB
O Elite Camp foi de vez excluído do calendário brasileiro.
Todos anos é realizado try out em nosso CT e daí são escolhidos os atletas que vão
frequentar a academia. Este ano o try out foi realizado nos dias 26, 27, 28 e 29 de
novembro.
Estamos com dois técnicos fixos mantidos pela MLB que são Henrique Burgos e Eduardo
De Leon. Fixos porque os mesmos estão incorporados e registrados na CBBS com visto
de dois anos. Esses dois treinadores voltaram para os seus respectivos países no dia 04/dez,
retornando no final de janeiro de 2019.
Em 2018 por solicitação da MLB vieram quatro atletas da Nicarágua que passaram a
treinar juntos com os nossos atletas e estão atuando pelas equipes da capital. E temos ainda
três atletas do Peru que vieram se aprimorar em nosso CT.
CREF
O CREF está exigindo técnicos credenciados ou provisionados. Desta forma os clubes que
não tiverem técnicos habilitados correm o risco de pesadas sanções.
COB
Este ano fomos agraciados com pouco mais de R$ 700.000,00 com promessa para 2019
de mais de R$ 800.000,00. O único problema é que como o COB e as outras
Confederações estão inadimplentes com as prestações de contas, o TCU brecou todos os
repasses ao COB. São dívidas antigas do ano de 2007 e 2008 quando da realização dos

Jogos Pan Americanos e Olimpíadas do Rio de Janeiro. Vamos torcer para que se resolva
tudo este ano.
CONSUBE
No começo deste ano, disputamos o Sul Americano Adulto em Buenos Aires, Argentina.
Fomos surpreendidos pela Argentina que prepararam uma excelente equipe. E nós ao
contrário, facilitamos e levamos uma Seleção não tão bem preparada e com técnicos
novos. Valeu a experiência mas custou muito caro pois perdemos a vaga para os Jogos
Pan Americanos de Lima, Peru.
COPABE
Houve duas reuniões do Comitê Executivo e eu voltei a ocupar o cargo de vice presidente.
Mas será apenas até o final de 2020. As novas eleições acontecerão em Tóquio no mês de
novembro.
WBSC
Participamos do Campeonato Mundial U15 em Panamá e conseguimos um honroso 7º
lugar. Quanto ao Mundial Infantil do próximo ano em Tainan, China Taipei, nós não
conseguimos a classificação. Será o primeiro Mundial Infantil que ficaremos de fora.
Hoje estamos em 17º do ranking mundial de beisebol e 15º no softbol.
DISCIPLINA
Ainda estamos devendo muito para que o nosso beisebol seja jogado de uma forma sem
que haja reclamações nos erros dos árbitros. Solicitamos que ambas as partes joguem e
atuem para presentear o público e procurando ser o mais leal possível. Infelizmente no
Campeonato Brasileiro Pré-Júnior realizado em Marília que foi o último evento do ano de
2018 da categoria de menores, houve 4 (quatro) expulsões. Nada justifica as expulsões e
todos serão punidos. É a primeira vez que acontece expulsão de atletas da categoria
menores. Lembramos que os atletas indisciplinados não são contemplados no Programa
Bolsa Atleta do Ministério de Esportes pois a disciplina é um pré-requisito primordial para
o recebimento da mesma.
BOLSA ATLETA
Este ano os nossos atletas merecedores serão contemplados tanto no beisebol quanto no
softbol. Serão em torno de 300 atletas entre bolsas nacional e internacional que no total
atinge a quantia de R$ 4.000.000,00 .
ATLETAS FIRMADOS
Este ano o atleta Bo Takahashi do Arizona Diamondbacks entrou na lista de 40 protegidos
assim como Thiago Vieira no Chicago White Sox, Luís Gohara no Atlanta Braves e o Yan
Gomes que continua no Cleveland Indians, e o Paulo Orlando no Kansas City.
No ano passado foram 6 atletas firmados e este ano tivemos 6 atletas firmados.

Arthur Sabino
Gabriel Barbosa
Gunn Omosako
Igor Januário
Igor Kimura
Matheus Silva

Texas Rangers
Colorado Rockies
Seattle Mariners
Seattle Mariners
Tampa Bay Rays
Oakland Athletics

VISITA do WASEDA
Aproveitando a oportunidade, gostaria de agradecer as cidades de Bastos, Presidente
Prudente, Maringá, São Paulo e Ibiúna que receberam os japoneses com grande pompa.
Os jogos não foram muito felizes para nós mas os japoneses mostraram uma técnica
invejável na defesa pois não cometeram nenhum erro nos dez jogos realizados.

Jorge Otsuka
Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol
Presidente

