Ata da reunião extraordinária nº 03/2020 do Conselho Técnico da Confederação Brasileira de
Atletismo, realizada no dia 03 de agosto de 2020 em Sala Virtual pelo aplicativo Zoom
Meeting.
Horário de Início: 16:30h
Horário de Término: 18:00h
Lista de Presença – Conselheiros:
1. Anderson Moraes Lemes Rosa
2. Claudia Schneck de Jesus
3. Claudio Roberto de Castilho
4. Clodoaldo Lopes do Carmo
5. Deraldo Ferreira Oppa
6. Diogo Dias Gamboa
7. Florenilson Itacaramby de Almeida
8. João Paulo Alves da Cunha
9. Joana Ribeiro da Costa
10. Maria Magnólia de Sousa Figueiredo
11. Rodrigo Dario Diniz
12. Warlindo Carneiro da Silva Filho
Pauta:
1. Atualização do Calendário Oficial da CBAt para 2020;
2. Prazo de índices para o Troféu Brasil;
3. Guia de Ação e Recomendações para Organização de Competições diante da
Pandemia da Covid-19;
4. Critérios de Convocação para Seleções Brasileiras;
Deliberação dos temas:
1. Atualização do Calendário Oficial da CBAt para 2020;
A reunião teve por objetivo o debate sobre a realização dos eventos dos meses de setembro e
outubro do Calendário de competições da CBAt. Considerando a atual situação da Pandemia em
território brasileiro, aspectos relacionados a preservação da saúde dos envolvidos nas competições,
o alto índice de transmissibilidade do Coronavírus e as recomendações dos órgãos de saúde
pública, definiu-se que os Campeonatos Brasileiros Sub-18 e os Campeonatos Brasileiros Sub-23
ficam suspensos. Os mesmos aguardarão ainda, posicionamento da Consudatle quanto as datas
para a realização dos Campeonatos Sul-Americanos, para só então ter a definição de suas
realizações. Por enquanto, ficam confirmadas as datas de realização dos Campeonatos Brasileiros
Sub-16 e Sub-20, bem como, do Troféu Brasil e GP Brasil. Ficou definido que a CBAt deve
recomendar que as Federações Estaduais realizem competições atendendo as determinações dos
poderes públicos dos estados e cidades para onde as competições estiverem programadas, ou seja,
só programem e realizem competições se houver autorização dos governos estaduais e municipais,
bem como, se houver a garantia necessária de preservação da saúde para os participantes. Em
próxima reunião do Conselho Técnico o calendário da CBAt será novamente debatido.
2. Prazo de índices para o Troféu Brasil
O conselheiro Anderson sugeriu antecipar o prazo de índice para o Troféu Brasil, que está definido
de 01 de agosto de 2019 a 22 de novembro de 2020. A sugestão é o prazo seja antecipado a partir
de 01 de janeiro de 2019, desta forma, nenhum atleta seria prejudicado, caso ainda não tenha
competido desde 01 de agosto de 2019 e minimizaria o número de atletas nas competições quando
as mesmas retornarem. O conselheiro Claudio indagou qual seria o impacto disto em cada prova,
sendo corrobor ado pelo conselheir o Clodoaldo. O Departamento Técnico da CBAt
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irá enviar um estudo a todos os conselheiros com o número de atletas que hoje teriam o índice
atendo tento o prazo oficial como o novo prazo sugerido para definir o prazo final na próxima reunião
do Conselho.
3. Guia de Ação e Recomendações para Organização de Competições diante da Pandemia
da Covid-19
Foi informado que o Guia está finalizado com dois capítulos, sendo o Capítulo I tratando a questão
da pandemia e o Capítulo II tratando das recomendações para as competições de pista e campo.
Um terceiro capítulo está sendo elaborado e que tratará de eventos de rua, mas pelo entendimento
unanime do Conselho ainda é cedo para qualquer publicação neste sentido, já que ainda não há
mínima condições de se realizar eventos de massa.
4. Critérios de Convocação para Seleções Brasileiras
4.1 Campeonato Mundial de Meia Maratona
Em atendimento a decisão tomada na Reunião Ordinária Nº 04 realizada em 27 de julho de 2020,
foi feito contato com os treinadores dos atletas convocados para o evento em referência e todos os
treinadores informaram que os atletas se mantiveram em treinamento e colocaram como objetivo
no segundo semestre de 2020 a participação no Campeonato Mundial. Sendo assim, a CBAt irá
confirmar a participação de todos os atletas e o treinador já convocados através de Nota Oficial.
4.2 Jogos Olímpicos
Foram alterados os prazos, sem alteração nos critérios para as da Maratona e 50km Marcha Atlética
que passam a ser de 01 de janeiro 2019 até 05 de abril de 2020 e de 01 de setembro de 2020 até
02 de maio 2021.
4.3 Demais competições internacionais
Ficou decidido que os critérios sejam retirados do ar no site da CBAt, já que nenhum evento
internacional resta a ser realizado em 2020, exceção será feita, se a Consudatle confirmar a
realização dos Campeonatos Sul-Americanos Sub-18 e Sub-23.
Não havendo mais nada a discutir, às dezoito horas e quarenta minutos foi encerrada a reunião.

Joana Ribeiro Costa
Representante dos Atletas

Diogo Dias Gamboa
Representante dos Atletas

Clodoaldo Lopes do Carmo
Representante dos Treinadores

Claudia Schneck de Jesus
Representante dos Árbitros

Florenilson Itacaramby de Almeida
Representante dos Árbitros

Maria Magnólia Sousa Figueirêdo
Representante das Federações
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Claudio Roberto de Castilho
Representante dos Clubes

Deraldo Ferreira Oppa
Representante das Federações

Rodrigo Dario Diniz
Representante da CBAt

Anderson Moraes Lemes Rosa
Representante da CBAt

Warlindo Carneiro da Silva Filho
Presidente do Conselho

João Paulo Alves da Cunha
Representante da CBAt
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