NOTA OFICIAL Nº 128/2020
SEÇÃO 1 – PRESIDÊNCIA
I.

Resoluções Administrativas do Conselho de Administração da CBAt
Encaminha-se, em anexo, as Resoluções Administrativas abaixo, do Conselho de
Administração da CBAt aprovadas em 03 de setembro de 2020:
- Resolução Administrativa nº 14/2020: aprova o Capítulo III do Guia de Ação e
Recomendações para a Organização de Competições no Enfrentamento ao COVID-19, da
CBAt.
- Resolução Administrativa nº 15/2020: aprova a proposta de Orçamento da CBAt para o ano
de 2020 a ser apresentada para a Assembleia Geral da CBAt em sua próxima reunião
ordinária.

SEÇÃO 2 – ADMINISTRAÇÃO
I.

Expediente da sede da CBAt
Comunica-se que na próxima 2ª feira não haverá expediente na sede da CBAt em função
da data ser feriado nacional – Dia da Independência, retornando ao normal no dia 08 de
setembro de 2020.

II.

Presidência de Filiada
Comunica-se que a Presidente da Federação Norte-rio-grandense de Atletismo solicitou
afastamento do cargo pelo período de 12 de agosto a 30 de novembro de 2020, em função
de concorrer a cargo nas próximas eleições municipais. Responderá pelo exercício da
Presidência daquela filiada o Senhor Antônio Carlos Carvalho da Silva, Vice-Presidente da
mesma.

SEÇÃO 3 – ÁREA TÉCNICA
I.

Capítulo III do Guia de Ação e Recomendações para a Organização de
Competições no Enfrentamento ao COVID-19 da CBAt
Encaminha-se, em anexo, o Capítulo III do documento em referência, elaborado pela CBAt,
para ampla divulgação junto à comunidade atlética, revisado pela área médica da CBAt e
aprovado pelo Conselho de Administração.
Comunica-se que tal Capítulo III é dedicado a corridas, porém, recomenda-se a leitura dos
capítulos I e II já divulgados em conjunto com o III para melhor entendimento geral do Guia.
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II.

Boletim da ABCD – Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem
Encaminha-se, em anexo, o Boletim da ABCD referente ao mês de agosto de 2020,
solicitando a todos ampla divulgação do mesmo.

Bragança Paulista, 04 de setembro de 2020

Martinho Nobre dos Santos
Diretor Executivo
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