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A Confederação Brasileira de Atletismo-CBAt no uso das atribuições estatutárias que conferem,
a seu Presidente infra-assinado, as alíneas “A” do Artigo 41 e “F” do Artigo 87 do Estatuto Social e de
acordo com as normas legais vigentes, através deste ato oficial leva ao conhecimento das federações
filiadas e da comunidade do atletismo brasileiro, mediante publicação simultânea no sítio eletrônico da
CBAt, o que segue:

I.

Rede Nacional de Treinamento de Atletismo – RNTA
Comunica-se a toda Comunidade Atlética Nacional que numa decisão unilateral, o Ministério
do Esporte encerrou as atividades da RNTA, que funcionava em convênio entre a CBAt e o
próprio Ministério. A decisão foi publicada nesta quinta-feira, dia 08 de fevereiro de 2018, no
Diário Oficial da União.
Comunica-se, ainda, que a CBAt fez vários esforços na tentativa de possibilitar a
continuidade do convênio. Desde agosto de 2017 a CBAt debatia com o Ministério do
Esporte a manutenção da RNTA.
Instituído por ocasião dos Jogos Olímpicos de 2016, no Rio de Janeiro, o programa
possibilitou a realização de campings de treinamento, que beneficiaram atletas e
treinadores. Durante parte destes eventos, foram elaboradas análises de desempenho e
evolução dos participantes, pela equipe multidisciplinar.
Também foi possível à CBAt organizar cursos e clínicas, com a consultoria de treinadores
brasileiros conceituados, e mesmo com renomados especialistas estrangeiros.
A constituição da RNTA foi um importante legado olímpico, um programa-referência também
para outros esportes, razão pela qual a CBAt, por vezes atuou na tentativa para manter o
convênio, com várias visitas ao Ministério do Esporte e outros órgãos públicos, mas não foi
suficiente para obter recursos para a continuidade dos trabalhos.
O país vive um momento especialmente difícil, com empresas e instituições, públicas e
privadas, enfrentando a escassez de recursos, o que evidentemente, dificultará a
preparação de nossos atletas para os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.
A CBAt continua na busca por recursos que permitam a melhor preparação para as próximas
grandes competições, já que antes dos Jogos Olímpicos, teremos os Jogos Pan-Americanos
de Lima no Peru e os Campeonatos Mundiais de Atletismo de Doha no Catar, ambos em 2019.
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