NOTA OFICIAL
I.

Nº 0050/2018
Dia 16/04/2018

Jogos Desportivos Sul-Americanos
04 a 07 de junho de 2018 – Cochabamba, Bolívia
Encerrado o prazo de confirmação, comunica-se abaixo, alterações na relação de atletas
convocados em Nota Oficial anterior, pelos motivos expostos, bem como, convoca-se os
treinadores abaixo, para integrarem a Delegação do Brasil no evento em referência:
- As atletas Tamara Alexandrino de Souza e Jailma Sales de Lima, solicitaram dispensa da
convocação, e em função disto, foram convocadas as atletas abaixo:
28609
50586

Giovana Aparecida Cavaleti
Eloah Caetano Scramin

SP
SP

Heptatlo
Dardo

- O atleta Paulo Sérgio dos Santos Oliveira abaixo foi desconvocado, após uma nova revisão
do ranking sul-americano, e em seu lugar, foi convocado o atleta abaixo:
49838

Eduardo dos Santos Rodrigues de Deus

SP

110m c/bar.

Abaixo, comunica-se a relação de treinadores convocados:
Treinador-Chefe:
80

João Paulo Alves da Cunha

SP

Treinadores:
731
613
292
96

Edemar Alves dos Santos
Victor Fernandes
José Haroldo Loureiro Gomes
José Antonio Rabaça

SP
SP
RS
SP

Em função do curto prazo para enviar a relação final de inscritos para o COB, foram feitos
contatos diretamente com os clubes e treinadores, para confirmação dos convocados acima.

II.

Campeonatos Sul-Americanos de Atletismo Sub-18
Comunica-se que a CBAt recebeu comunicado da Consudatle, informando que devido à
indefinição no resultado das eleições realizadas recentemente na Federação Colombiana de
Atletismo, a competição será realizada no segundo semestre em local a ser definido.

III.

Seletiva das Américas para os Jogos Olímpicos da Juventude
Comunica-se que a CBAt recebeu comunicado da Associação Pan-Americana de Atletismo APA, informando que a competição será realizada na cidade de Manágua, Nicarágua, no
período de 21 a 23 de junho de 2018.
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Comitê de Seleções da CBAt
Comunica-se a extinção do Comitê de Seleções da CBAt, criado através da Nota Oficial Nº
78/2017, publicada em 04 de julho de 2017.
Comunica-se ainda que a CBAt realizará um estudo de avaliação para criação de novo um
Comitê de caráter consultivo, para subsidiar a presidência da Confederação e sua área técnica
na definição de critérios de convocação e índices de participação em competições
internacionais, para melhor atendimento e suporte as Seleções Brasileiras, bem como,
estabelecer novas políticas na concessão de Campings de Treinamento dentro e fora do Brasil
Em próxima Nota Oficial, a CBAt enviará maiores informações.

V.

Homologação de Transferência
Comunica-se a que a CBAt homologou as seguintes transferências interestaduais de atletas:
13.04

31915 Ursula Ranilly Fernandes da Silva
Liberada a competir a partir de 13.04.18

FARJ / FAP

16.04

52249 Won Jin Gisele Vieira
Liberada a competir a partir de 16.04.18

FPA / FAP

WARLINDO CARNEIRO DA SILVA FILHO
PRESIDENTE

