
 

 
 
 

NOTA OFICIAL Nº 16/2017 
 
  

I. Campeonatos Sul-Americanos de Maratona 
 19 de março de 2017 – Temuco, Chile 
 

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: 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 03 de março 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 24 DE FEVEREIRO DE 2017 (6ª 
feira), devendo ser informado o seguinte: 
 
 - cidade de origem para emissão de passagem; 
 - tamanho dos uniformes (agasalho, camiseta, shorts e tênis). 
 
Atleta – Masculino: 

 

17033 Franck Caldeira de Almeida SP Maratona 

    
Atleta – Feminino: 

 

9403 Adriana Aparecida da Silva SP Maratona 

 
 

II. Campeonatos Mundiais de Cross-Country 
 26 de março de 2017 – Kampala, Uganda 
 

Convoca-se o atleta e treinador 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); 
 
- Atestado Médico: o atleta deve enviar atestado médico comprovando estar em condições 
físicas para participar dos campeonatos para o e-mail harley@cbat.org.br até o dia 03 de 
março de 2017 (o original deverá ser entregue no momento do embarque da Delegação); 
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- 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 24 DE FEVEREIRO DE 2017 (6ª 
feira), devendo ser informado o seguinte: 
 
 - cidade de origem para emissão de passagem; 
 - tamanho dos uniformes (agasalho, camiseta, shorts e tênis). 
 
Treinador: 977 Alex Sandro de Jesus Lopes    SP 

 
Atleta – Masculino: 

 

56129 Daniel Ferreira do Nascimento SP 8km - Sub 20 

 

III. Curso Básico de Arbitragem em Atletismo 
 

Comunica-se que a CBAt recebeu comunicado da Federação Mineira de Atletismo alterando 
a data de realização de Curso Básico de Arbitragem em Atletismo, que estava marcado para 
os dias 03 a 05 de março, para nova data conforme abaixo: 
 
Data: 31 de março a 02 de abril de 2017 
Local: Belo Horizonte, MG  
Ministrante: Gaspar Teodoro de Melo – CBAt nº 361- NI IAAF 

 
 

IV. Transferências de Atletas 
 

Comunica-se que forma homologadas pela CBAt as seguintes transferências interestaduais 
de atletas: 
 
22.02   52868 Naiuri Rigo Krein    FAERGS / FPA 

    Liberada a competir a partir de 22.02.17    
 22.02  59524 Gabriela Leticia Rocha   FAMS / FPA  
    Liberada a competir a partir de 22.02.17 
 
 

São Paulo, 23 de fevereiro de 2017 
 

 
 
 

Eduardo Esteter 
Diretor Administrativo Financeiro 
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