
 

 
 
 

NOTA OFICIAL Nº 15/2017 
 
  

I. Campeonatos Sul-Americanos de Meia-Maratona 
 18 de março de 2017 – Montevideo, Uruguai 
 

Convoca-se os atletas abaixo para integrar a Delegação do Brasil que participará do evento 
em referência, com as seguintes informações complementares: 
 
- Documentação: todos os convocados devem portar passaporte com validade superior a 6 
(seis) meses ou carteira de identidade expedida pelo órgão oficial de identificação estadual 
(não são aceitas identidades de militares, conselhos profissionais, etc.); 
 
- Atestado Médico: todos os atletas devem enviar atestado médico comprovando estarem 
em condições físicas para participar dos campeonatos para o e-mail harley@cbat.org.br até 
o dia 10 de fevereiro de 2017 (o original deverá ser entregue no momento do embarque da 
Delegação); 
 
- CONFIRMAÇÃO: a confirmação de aceitação ou não desta convocação deve ser enviada 
para o e-mail harley@cbat.org.br até às 18.00 horas do dia 22 DE FEVEREIRO DE 2017 (4ª 
feira), devendo ser informado o seguinte: 
 
 - cidade de origem para emissão de passagem; 
 - tamanho dos uniformes (agasalho, camiseta, shorts e tênis). 
 
Atleta – Masculino: 

 

45153 Giovani dos Santos RJ Meia-Maratona 

 
Atleta – Feminino: 

 

37620 Valdilene dos Santos Silva SP Meia-Maratona 

 
 

II. Reconhecimento de Corrida de Rua 
 
 Comunica-se que foi reconhecida pela CBAt a seguinte prova: 
 

Permit CBAt Prata nº 03/2017 – Prova Nacional: 
 
Prova: 11ª Meia Maratona Internacional de São Paulo Percurso: Meia Maratona 
Data: 19 de fevereiro de 2017                                             Local: São Paulo, SP 
Organizadores: Yescom Serviços Ltda 
Informações: Fone:(11)4191-1236 E-mail: faleconosco@yescom.com.br     
Site: www.yescom.com.br 
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III. Resultados 
 

Encaminha-se, em anexo, os resultados oficiais dos Campeonatos Sul-Americanos de Cross 
Country realizados em Santiago, Chile, no dia 19/02/17. 

 
 

IV. Transferências de Atletas 
 

Comunica-se que forma homologadas pela CBAt as seguintes transferências interestaduais 
de atletas: 
 
15.02   50327 Thais Evelin da Costa Vides   FARJ / FPA  

    Liberada a competir a partir de 15.02.17 
20.02   48019 Vitoria Cristina Silva Rosa   FARJ / FPA  

    Liberada a competir a partir de 20.02.17 
20.02   49974 Evelyn Oliveira de Paula   FARJ / FPA  

    Liberada a competir a partir de 20.02.17 
 
 

São Paulo, 21 de fevereiro de 2017 
 

 
 
 

Eduardo Esteter 
Diretor Administrativo Financeiro 


