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1. Introdução
O CNDA na realizada não encontra-se em funcionamento, em função de estarmos ainda
reformando as instalações e colocando as mesmas em condições de uso. Mas mesmo assim
algumas atividades tem sido desenvolvidas nas instalações.

2. Reformas
a) Prédio Administrativo: foi concluída a reforma do prédio administrativo localizado na entrada
do Centro, com pintura total, recuperação do beiral e telhado, sistema elétrico e hidráulico,
ar condicionado, etc.
b) Pista: Em conformidade com o acordo da CBAt com a empresa Playpiso, esta está finalizado
a reforma das pistas do Centro, outdoor e indoor, tendo sido realizada a lavagem completa
das mesmas, recolagem de frestas e pequenos reparos no piso, substituição do piso
sintético na meia lua da linha de chegada, onde houve um afundamento, tendo sido usado
piso que já estava em poder da CBAt. Já foi iniciada a repintura das marcações, devendo
os trabalhos serem concluídos nesta semana. Também foi realizado o gradeamento total da
pista com as grades recebidas do Comitê Organizador do Rio 2016.
c) Poço Artesiano: conforme acordado com o proprietário da área, a CBAt ficou com a
responsabilidade por um dos dois poços artesianos existentes na área, tendo sido
contratada a empresa Jundsondas para realizar a recuperação do poço que encontrava-se
sem funcionamento há alguns anos. O poço foi totalmente recuperado e encontra-se em
funcionamento, devendo ainda ser construída a instalação para colocação da bomba
dosadora de cloro na água, conforme exigência da ANVISA, o que esperamos ocorra o mais
breve possível. Foi instalada um anova bomba no poço artesiano já com capacidade para
atingir a caixa de água que a CBAt estará instalando no Centro.
d) Caixa de Água: foi comprada pela CBAt uma caixa de água com capacidade para 100.000
litros, com a finalidade de ser garantido o abastecimento para o Centro. A mesma encontrase em processo de fabricação neste momento, com entrega para mio de 2017. No momento
está sendo cotada a construção da base da caixa de água, a qual deve ser iniciada o mais
rápido possível em função do tempo de curo do concreto da mesma.
e) Pista Indoor: foi concluída a substituição de todos os “brises” (aberturas de ventilação) do
galpão da pista coberta, em especial para garantir a colocação do piso da musculação.
Espera-se para maio a reforma integral do galpão, possibilitando a instalação de todos os
setores técnicos e de apoio ao treinamento no mesmo.
f)

Academia de Musculação: foir adquirido piso específico para academia pela CBAT, o qual
deverá ter sua instalação terminada no dia de hoje, já possibilitando o início de instalação
de equipamentos. Igualmente foi recebido parte do material de musculação que encontravase no depósito da CBAt e no COTP. Os novos aparelhos comprados pela CBAt estão com
entrega confirmada para o dia 04 de maio de 2017.

g) Equipamentos de Treinamento: foram recebidos alguns equipamentos e implementos que
encontravam-se no COTP e nos depósitos da CBAt, os quais possibilitaram o início dos
treinamentos no CNDA.
h) Limpeza da área: o trabalho de roçagem e corte de grama tem sido executado na medida
do possível para manutenção da limpeza em especial das áreas de maior utilização por
atletas.

3. CNTA São Paulo
O Centro Nacional de Treinamento de Atletismo de São Paulo, integrante da Rede Nacional de
Treinamento, convênio da CBAt com o Ministério do Esporte iniciou suas atividades em 02 de março
de 2017, já com o início do trabalho nessa data da seguinte equipe:
Gerente Técnico:

Lázaro Pereira Velázquez

Treinadores:

Anisio Sousa Silva
Dino Cintra de Aguiar Filho
Tânia de Paula Ferreira Moura

Em 17 de março, os seguintes profissionais do CNTA iniciaram suas atividades:
Psicóloga:

Marina Penteado Gusson

Nutricionista:

Julia do Valle Bargieri

Fisiologista:

Rafael Júlio de Freitas Guina Fachina

No dia 02 de maio de 2017, iniciam atividades os seguintes profissionais:
Fisioterapeuta:

Maria Paula Ferreira de Figueiredo

Massoterapeuta:

Caroline de Oliveira

Almoxarife:

Júlio Cesar de Souza Junior

4. Treinamentos
Ainda que de forma precária, foi autorizado o treinamento em caráter excepcional no Centro dos
seguintes atletas/pessoas:
a) Preparação Olímpica:
b) Grupo 1:
Treinador:

Justo Navarro

CBAt

Atletas:

Darlan Romani
Geisa Rafaela Arcanjo

B3
Pinheiros

Treinador

Julian Baloy Silva

Pinheiros

Atletas:

Andressa Oliveira de Moraes

Pinheiros

c) Grupo 2:

Paulo Enrique Alves da Silva
Thais Alves de Aguiar

ASA SBC
ASA SBC

Maria Neidiane da Silva Herculano
Gabriele Sousa dos Santos
Alexandre da Silva da Paixão
Alex Aparecido Soares
Lais Serinoli Rodrigues
Leticia Pereira Zini de Matos
Raiane Vasconcelos Procopio

UNIFOR
FCTE
FCTE
Pinheiros
ABrA
ABrA
ABrA

b) CNTA São Paulo:
Atletas:

d) Camping Preparatório – Campeonatos Mundiais de Revezamentos:
Foi realizado no CNDA o camping acima, nos dias 17 a 19 de abril de 2017, com a participação de
toda a Delegação do Brasil que disputou os Mundiais.
4) Outras Atividades
No dia 30 de março de 2017 foi realizada visita oficial ao Centro pelos membros da Assembleia
Geral da CBAt e de sua Diretoria.
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