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NOTA OFICIAL Nº 60/2020 
 
 

SEÇÃO 1 – PRESIDÊNCIA 
 

I. Expediente da CBAt 
 

Encaminha-se, em anexo, a Portaria da CBAt número 2/2020, que trata do expediente da 
sede da CBAt em função da pandemia do vírus COVID-19, no período de 17 a 31 de março 
de 2020. 
 
Solicita-se, ainda, que sejam evitadas visitas pessoais a sede da CBAt e ao CNDA e que os 
assuntos sejam tratados por telefone ou via e-mail. 
 

 

II. Adiamento das Atividades do Sistema Nacional de Treinamento – Descoberto 
de Talentos (SNT) 

 
Comunica-se que todas as atividades do SNT marcadas para os meses de março e abril 
(clínicas/campings), estão adiadas, sine die, em função da pandemia do vírus COVID-19. 

 
Esta decisão tem por base as razões já publicadas na Nota Oficial nº 59/2020, de 14 de 
março de 2020. 

 
 

III. Treinamento no CNDA 
  

Comunica-se que em função da pandemia do vírus COVID-19, a partir do dia 17 de março 
de 2020, o treinamento de atletas nas instalações do Centro Nacional de Desenvolvimento 
do Atletismo – CNDA, em Bragança Paulista, ficará restrito exclusivamente a atletas 
integrantes do Plano de Preparação Olímpica – PPO do COB/CBAt, ficando o treinamento 
dos demais atletas de outros programas e usuários do Centro adiado sine die. 
 
Os atletas integrantes do PPO que hoje não treinam no CNDA, devem, de qualquer forma, 
encaminhar solicitação escrita para isso, para o e-mail cnda@cbat.org.br, para controle 
interno da CBAt. 

 
 

IV. Campings Nacionais e Internacionais de Treinamento 
 

Comunica-se que em função da pandemia do vírus COVID-19, está suspensa a partir desta 
data a realização de campings nacionais e internacionais, sejam de competição ou 
treinamento. 
 
A viagem de novos participantes para o Camping Internacional de Treinamento e 
Competição, já em andamento na cidade de Chula Vista, Estados Unidos da América, fica 
adiada sine die. 

  

 
SEÇÃO 2 – ADMINISTRAÇÃO 

 
Não há. 
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SEÇÃO 3 – ÁREA TÉCNICA 
 

I. Calendário Oficial da CBAt 2020 
 

Publica-se, em anexo, o Calendário Oficial da entidade para a temporada 2020, devidamente 
atualizado, com o cancelamento e suspensão dos eventos abaixo: 

 
a) Competições Canceladas:  

 

22.03 Desafio CBAt/CPB – 1ª etapa São Paulo, SP 

26.04 Desafio CBAt/CPB – 2ª etapa  São Paulo, SP 

 
b) Competições suspensas:  

 

Copa Brasil Caixa Provas Combinadas Bragança Paulista, SP 

Troféu Norte Nordeste de Atletismo Adulto Recife, PE 

Copa Brasil Caixa de Meio-fundo e Fundo Bragança Paulista, SP 

Campeonatos Mundiais de Marcha Atlética por Equipes Minsk, Bielorrússia 

 
 
 

Bragança Paulista, 16 de março de 2020 
 
 

Martinho Nobre dos Santos 
Diretor Executivo 


