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NOTA OFICIAL Nº 156/2018 
 
 

SEÇÃO 1 – PRESIDÊNCIA 
 
 
Não há. 
 

SEÇÃO 2 – ADMINISTRAÇÃO 
 
Não há. 
 

SEÇÃO 3 – ÁREA TÉCNICA 
 
I. Sistema Nacional Caixa de Treinamento – Descoberta de Talentos 

Programa de Clínicas/Campings 
 

Comunica-se abaixo, atualização de datas das Clínicas/Campings integrantes do Sistema 
Nacional Caixa de Treinamento – Descoberta de Talentos, para os meses de novembro e 
dezembro de 2018 (houve a inclusão mais uma Clínica/Camping no mês de novembro): 

 
Programação de Clínicas/Campings 

 
- 06 a 10 de Novembro – Velocidade 
- 20 a 24 de Novembro – Saltos Horizontais 
- 03 a 07 de Dezembro – Metodologia do Treinamento 

 
Os Centros de Formação do Atletismo, integrantes do SNT, tem prioridade na participação 
de seus treinadores e atletas, quando das inscrições. 

 
Próximo a data de realização das clínicas/campings, será comunicado o nome do 
ministrante de cada uma, bem como alterações de datas ou temas, caso ocorram, sendo 
que tais alterações serão publicadas em Nota Oficial caso sejam confirmadas. 
 
Recorda-se que a participação em todas as clínicas/campings, é somente para treinadores 
e atletas com registro na CBAt. 
 

II. Clínica e Camping de Velocidade – Sistema Nacional Caixa de Treinamento – 
Descoberta de Talentos 
06 a 10 de novembro de 2018 – Bragança Paulista, SP 

 
Confirma-se a realização da clínica e camping em referência, na data e local acima 
indicados, integrante do Sistema Nacional Caixa de Treinamento (SNT), com as seguintes 
informações complementares: 
 
- Participantes: podem participar treinadores devidamente registrados na CBAt e que atuem 
em provas de velocidade com seus respectivos atletas, igualmente registrados na CBAt, 
com participação comprovada nas provas de velocidade (75m/100m/200m/400m) no ano 
de 2018, em qualquer categoria a partir do Sub-16. 
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- Ministrante: Professor Felipe de Siqueira da Silva. 
 
- Local:  Centro Nacional de Desenvolvimento do Atletismo – CNDA. 

Estrada Municipal Antônio Franco de Lima s/nº - Campo Novo 
Bragança Paulista - SP 

 
- Quantidade de vagas: 16 (dezesseis) vagas, as quais serão preenchidas pelos primeiros 
16 (dezesseis) treinadores que solicitarem a inscrição, os quais podem indicar um atleta 
para acompanhar a clínica/camping. 
 
- Hospedagem e Alimentação: será por conta da CBAt no CNDA em Bragança Paulista. 
Alerta-se para a obrigatoriedade de apresentação de autorização dos pais para o atletas 
menores poderem ser hospedar sem a presença do mesmo. 

 
- INSCRIÇÕES: o prazo de inscrição é de 31 e 01 de novembro de 2018 e os treinadores 
interessados devem solicitar sua inscrição por escrito para o e-mail 
fernandoreis@cbat.org.br, com prioridade para os Centro de Formação do Atletismo 
integrantes do SNT, devendo ser informados o nome completo do treinador, número de 
registro na CBAt e clube a que pertence; na mesma mensagem deve ser informado o nome 
completo do atleta que o acompanhará, com o seu respectivo número de registro na CBAt 
e clube pelo qual está inscrito na Confederação. 

 
- Transporte Interno em Bragança Paulista: será por conta da CBAt. Os participantes 
devem informar o meio pelo qual chegarão em Bragança Paulista para as providências de 
traslado, se necessário.  
 
- Chegada por via aérea: CBAt oferecerá o traslado somente a partir do Aeroporto de 
Guarulhos até Bragança Paulista, devendo o treinador informar dia, horário e número do 
vôo/cia, até as 12:00h do dia 05 de novembro para fins de planejamento da logística do 
transporte. 
 
- Chegada por via rodoviária: para os participantes que chegarem a São Paulo via 
rodoviária, o traslado será dado a partir do Terminal Rodoviário do Tietê, caso algum 
participante chegue através da Rodoviária da Barra Funda, deverá se deslocar até o 
Terminal do Tietê. Igualmente deverá ser informado até o dia 17 de outubro, o horário de 
chegada para fins de planejamento da logística do transporte.  
 
Para todas as opções acima (aéreo ou rodoviário), sugerimos que a chegada pela manhã 
seja até às 11:00 e as chegadas a tarde até ás 17:00. Os traslados para Bragança Paulista 
serão disponibilizados tendo em conta estes horários. A confirmação da saída para 
Bragança será informada a cada um, após a confirmação de chegada recebida pela 
Departamento Técnico da CBAt. 
 
Dúvidas podem ser esclarecidas ou informações adicionais podem ser obtidas junto ao 
Departamento Técnico da CBAt. 

 

III. Curso de Arbitragem em Atletismo 

 
Comunica-se que o curso abaixo, autorizado pela CBAt, teve sua data alterada a pedido da 

Federação Mineira de Atletismo: 

 

mailto:fernandoreis@cbat.org.br
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Local:   Belo Horizonte, MG        
Data:   22 a 24 de fevereiro de 2019  
Ministrante:     Gaspar Teodoro de Melo CBAt nº 361 - Nível I IAAF 

 
IV. Promoção de Categoria de Árbitros  
 

Comunica-se que os árbitros abaixo, pertencentes aos quadros das federações indicadas, 
foram promovidos de categoria em função de terem sido aprovados em avaliações 
realizadas pela CBAt nas datas e locais indicados:  

 
- Federação de Atletismo de Mato Grosso do Sul 
21 de outubro de 2018 - Campo Grande, MS: 

 
a) Árbitro promovido da Categoria “B” para a Categoria “C” (Nota Mínima: 8,00): 

4020 Edilma Aparecida Honorato 8,00 
 

b) Árbitros promovidos da Categoria “A” para a Categoria “B” (Nota Mínima: 7,50): 
 

5561 Priscila Eufrásio dos Santos 7,90 

5176 Samuel Henrique Lopes Burgedurf Silveira 7,85 
 

 - Federação Desportiva de Atletismo do Estado do Amazonas 
14 de outubro de 2018 - Manaus, AM:  

 
a) Árbitro promovido da Categoria “A” para a Categoria “B” (Nota Mínima: 7,50): 
 

3757 Vinicius Nunes da Silva Junior 8,40 

 
V. Transferências de Atletas 
 

Comunica-se que foram homologadas pela CBAt as seguintes transferências interestaduais 
de atletas: 

 
18.10   23963 Ailson da Silva Feitosa  FPA / FERA   

    Liberado a competir a partir de 18.10.18 
22.10   68141 Daniel Zimpel de Almeida  FAERGS / FCA  

    Liberado a competir a partir de 22.10.18    
 25.10  28467 Dilson Rodrigues Belfort  FAMA / FAAp   
    Liberado a competir a partir de 25.10.18    
 

 
Bragança Paulista, 30 de outubro de 2018 

 
 

 
Martinho Nobre dos Santos 

Diretor Executivo 


