
ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO DE TREINADORES DA CBAt 

Aos dias dezoito do mês de outubro de dois mil e vinte as 19:00 horário de 

Brasília, reuniram-se os membros da comissão de treinadores pelo aplicativo 

Google Meet através do link: https://meet.google.com/xhk-whom-zfm sob o 

comando do treinador Carlos Alberto Gomes Barbosa, no início foi debatido  

sobre as datas e locais de realização dos campeonatos estaduais e interclubes 

sub 16, sub 18 e sub 20, em relação a oficialização da comissão, data e horário 

para reunião com o conselho técnico da CBAt não foi possível acertar pois o 

treinador e representante Clodoaldo não pode se fazer presente. Em relação 

ao planejamento estratégico da Confederação Brasileira de Atletismo, após 

discussão de alguns tópicos, foi visto a necessidade de atualização e 

comentado pela treinadora Vânia sobre o início da formação da Comissão de 

Treinadores que baseou os itens de sua pauta com a CBAt analisando o 

planejamento estratégico vigente, deste modo, para o desenvolvimento de 

qualquer das atividades constantes no projeto de planejamento estratégico,  

ficou decidido que durante a semana todos os membros da comissão 

estudassem o planejamento estratégico atual da CBAT e apresentassem os 

pontos a serem atualizados para a próxima reunião da Comissão. Ficou 

acertado que a Comissão vai se reunir novamente na próxima semana dia 25 

de outubro de 2020, para debater melhor este e elaborar algumas sugestões. O 

projeto da Escola Nacional de Treinadores que já está em andamento, será 

apresentado na reunião do dia 01 de novembro. Nada mais havendo a ser 

tratado, foi encerrada a reunião e lavrada esta ata, após ter sido lida e achada 

conforme, que vai assinada pelos presentes. Carlos Alberto Gomes Barbosa, 

Gianetti Bonfim, Jose Elias de Souza, Martina Kroll Lindemayer, Nelio Alfano 

Moura, Paulo Cesar da Costa, Pedro de Almeida Pereira, Roberta Cristiane 

Braz de Oliveira, Roberto Carlos Bortolotto, Sônia Ficagna, Tania Fernandes de 

Paula Moura, Vania Maria Ferreira Valentino da Silva, Wilton Darleans dos 

Santos Cunha. 

 

18 de outubro de 2020. 
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