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Ofício 095/2021 

 

Porto Alegre, 15 de Março de 2021.  

 

 

LISTA DE CANDIDATOS 

ELEIÇÃO COMISSÃO DE TREINADORES E ÁRBITROS 2021 - 2023 
 

 

 

 A Confederação Brasileira de Desportos no Gelo - CBDG, conforme estabelecido no 

Edital de Convocação de Eleição da Comissão de Treinadores e Árbitros 2021 - 2023 vem por 

meio deste, homologar as candidaturas dos nomeados abaixo, para concorrerem a eleição da 

Comissão de Treinadores e Árbitros 2021 - 2023 da Confederação Brasileira de Desportos no 

Gelo: 

 

Candidatas: 

 - Cleusa de França Pereira; 
 - Mônica Neves Tudisco. 

 

Prazo para contestação até as 18 horas do dia 16 de março de 2021 através do e-mail 

comissao.eleitoral@cbdg.org.br. 

 

 

 

 

 

Matheus Bacelo de Figueiredo 

Presidente Confederação Brasileira de Desportos no Gelo 
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ANEXO 
Informações das candidatas: 

- Cleusa de França Pereira 
 - Data de nascimento: 13/07/1963 
 - Atuação: Treinadora 
 - Currículo (descrito pela candidata): Patina há mais de 35 anos, tendo participado em 
competições de patinação no gelo como atleta e treinadora pela Antiga Associação Brasileira de 
Patinação no Gelo-SP e CBDG. Possui liminar na justiça que definiu a questão Cref x Professor 
para patinação. Em 2015 foi um dos treinadores que viajou para New Jersey pela CBDG no 
Treinamento ISI. Em 2016 como treinadora levou 16 atletas na competição do Brasileiro em SP 
pela CBDG no Ibirapuera. Em 2017 fez intenso treino na Alemanha em Oberstdorf com Greg 
Beacon, e com as suas atletas que viajaram junto. Em 2017 levou para o Campeonato Brasileiro 
de Patinação Artística do Brasil em Gramado-RS pela CBDG, a Delegação do Estado de SP, com 
4 atletas, e competiu na categoria Adulto, saindo com medalha de Bronze. Em 2018 igualmente 
levou à Gramado 3 atletas de SP , e competiu pessoalmente em duplas. Em 2019 foi a única 
representante de SP como Atleta e treinadora em Canoas. De 2015 a 2019 nenhum treinador 
do Estado de SP teve maior participação em competições e eventos da CBDG que Cleusa França. 
Além de atuar como Treinadora de Patinação Artística, atuo na CBDG procurando ajudar o 
esporte tendo sido: Co-líder da Patinação Artistica em 2016, junto a Raquel Nader. Em 2019 
eleita Presidente da Comissão de Àrbitros Treinadores e Oficiais da CBDG , até essa data, e busca 
se reeleger para 2021. Atua também como Executiva de Finanças em Multinacionais, e atuou 
em clubes como SPFC sendo Assessora de Esporte Amador por 3 anos, e participou e organizou 
eventos de Patinação. Fundadora do primeiro website de Patinação no Gelo em 2006 
www.iceskating.com.br. Países onde treinou esporadicamente: EUA, Argentina, França, 
Alemanha. 
 

- Mônica Neves Tudisco 
 - Data de nascimento: 20/11/1968 
 - Atuação: Treinadora 
 - Currículo (descrito pela candidata): Graduada em Ed. Física; Síndica Profissional; 
Engenheira de Qualidade (Poli/USP); Farmacêutica Bioquímica (UNIP); Ballet Clássico, Danças 
diversas e piano. Professora e técnica de Patinação Artística em gelo e rodas, atuando, há mais 
de 20 anos em pistas de gelo (inclusive sazonais), clubes de Patinação e escolas particulares. 
Participação como Patinadora e coreógrafa em eventos e shows de Patinação (teatral e 
artística). Participação ativa e constante em cursos de capacitação para Técnicos de Patinação 
Artística (gelo e rodas). Professora de Ballet Clássico para crianças, dança e piano. Farmacêutica 
responsável em empresas nacionais e multinacionais na área Assuntos Regulatórios, Controle 
de Qualidade e Auditoria. Entre 2019 e 2021 fui vice-presidente da Comissão de Treinadores e 
Árbitros da CBDG e busco agora a eleição para presidente para poder liderar um processo 
robusto de atuação dos treinadores de todas as modalidades do desportos no gelo, bem como 
árbitros e oficiais, para o crescimento das modalidades e oportunidades para as categorias no 
Brasil e exterior. 


