
 

 
 
 
 
 
 

Atletismo de Base e Programa Horário do 
Troféu Brasil 

 

Data: 31/08/2019 

Início: 18:50h 

<0003> Término: 20:05h 

 

Local: Sede da CBAt – Confederação Brasileira de Atletismo – Bragança Paulista, SP 

 

Participantes 

Diogo Dias Gamboa, Gladson Alberto Silva Barbosa, Joana Ribeiro Costa, 
Kauiza Moreira Venâncio, Wanessa Taciana do Nascimento Zavolski. Eloah 
Caetano Scramin 
 
 
 
 

 
 
Pauta  
 

1. Assunto 1: Diversos 
2. Assunto 2: Atletismo de Base e Critérios de Convocação 
3. Assunto 3: Sugestões para o Programa do Troféu Brasil 

 
 

 Ata 
 
1. Assunto 1: Diversos 
 

- Convite da Federação Paulista de Atletismo (FPA) na pessoa do Presidente da entidade Joel a representante 
Eloah Caetano Scramin, para que os representantes pudessem fazer uma visita a nova gestão da entidade. 

- Convite feito para a representante Joana Ribeiro Costa pela atleta Elisangela Adriano para que os 
representantes dos atletas pudessem participar da campanha contra assédio no esporte. 

 

 

2. Assunto 2: Atletismo de Base e Critérios de Convocação 
 

- Iniciação e base no atletismo. Possíveis projetos dentro das federações. Maneiras de incentivo. 
Cancelamento de diversas competições no calendário desmotivam o atletismo de base. Maniras de fomentr 
a prática do atletismo. 

- Critérios de Convocação 

- Sugestão para que os primeiros do campeonato brasileiro fossem selecionados.  

- Uniformes das Seleções de base. 

- Fazer análise estatística dos atletas. 

- Discutir com a CBAt os reais objetivos dos campings. 

- Porque as estatísticas mostram que os campões sub 16 não chegam nas Seleções adultas?  

- Com a criação do CBC a CBAt corre o risco de perde o protagonismo no atletismo. 

 

3. Assunto 3: Sugestões para o Programa do Troféu Brasil 

 



 

- Possíveis correções no programa horário do Troféu Brasil de Atletismo para o ano de 2020, inserindo uma 
pausa entre os dois períodos do dia.  

- Responsáveis pela divulgação do campeonato nos alertaram que uma pausa entre sessões é interessante 
para que haja tempo hábil para divulgar material para que as pessoas possam acompanhar o que está 
ocorrendo durante o evento. 

 

Não havendo mais nada a discutir, às vinte horas e cinco minutos foi encerrada a reunião. 

 
 
 
 
 

 

______________________________                                               ______________________________ 

Kauiza Moreira Venâncio                                                                  Eloah Caetano Scramin 

 

 

______________________________                                               ______________________________ 

Gladson Alberto Silva Barbosa                                                          Diogo Dias Gamboa 

 

 

______________________________ 

Joana Ribeiro Costa  

 

 

______________________________ 

Wanessa Taciana do Nascimento Zavolski 

 


