
 
 

SOLICITAÇÕES DE CANDIDATURAS 

 
 
Nome: JEFERSON ASSIS DE SOUZA 
Registro CBAt: 7707 
D.N.: 07.02.1980 
Natural de São Paulo/SP 
Reside atualmente em Barueri/SP 
Clube Atual: GR Barueri 
Prova: 1.500 e 5.000m e 10.000m 
 
Principais títulos: 
Campeão Brasileiro 4x1500m – São Paulo 2010 
 

 

Razões da candidatura: 
 
NÃO INFORMADO! 

 

 
Nome: FABIANA DE ALMEIDA MURER 
Registro CBAt: 13094 
D.N.: 16.03.1981 
Natural de Campinas/SP 
Reside atualmente em São Paulo/SP 
Clube Atual: Clube de Atletismo BM&FBovespa 
Prova: Salto com Vara 
Atual recordista brasileira e sul-americana da prova com a 
marca 4,85 
 
Principais títulos: 
Campeã Mundial Outdoor – Daegu/KOR 2011 
Campeã Mundial Indoor – Doha/CAT 2010 
 

 

Razões da candidatura: 
 
Estou me candidatando como representante de atletas da CBAt, pois acho importante 
o atleta ter voz ativa dentro da Confederação e com os meus anos de experiência 
dentro do esporte acredito ter condições de levar as necessidades dos atletas à 
Confederação e conhecimento suficiente para integrar a Assembleia Geral da CBAt. 
 

 



 
Nome: JOEL LUCAS VIEIRA DE OLIVEIRA 
Registro CBAt: 13316 
D.N.: 13.05.1981 
Natural de Ladario/MS 
Reside atualmente em São Bernardo do Campo/SP 
Clube Atual: ASA São Bernardo/Caixa 
Prova: Arremesso do Peso e Lançamento do Disco 
 
Principais títulos: 
Campeão Paulista do Arremesso do Peso em 2007 
 

 

Razões da candidatura: 
 
Estou me candidatando porque acredito que posso representar meus colegas Atletas 
na Assembleia Geral de maneira íntegra e ilibada, e também apresentar propostas, 
aos diferentes poderes da CBAT, que considerem adequadas ao desenvolvimento do 
Atletismo Nacional. Considero essa uma oportunidade ímpar de contribuir para o 
fortalecimento do Atletismo, e quero ser um canal de comunicação entre os anseios 
e necessidades dos atletas dos vários níveis de prática e a instituição que organiza o 
Atletismo no Brasil. Desde já parabenizo a iniciativa de democratizar o acesso à 
tomada de decisões do esporte que amo, e agradeço a oportunidade. 

 

Nome: JEFERSON DIAS SABINO 
Registro CBAt: 14098 
D.N.: 04.11.1982 
Natural de Guarulhos/SP 
Reside atualmente em São Paulo/SP 
Clube Atual: Orcampi Unimed 
Prova: Salto Triplo  

 
Principais títulos: 
Campeão Sul-Americano – Cali/COL/2005, São Paulo/BRA 2007, Lima/PER 2011, 
Cartagena/COL 2013 
 
Razões da candidatura: 
 
Sou atleta da modalidade há mais de 17 anos, já representei o Brasil em todas 
categorias em diversos campeonatos pelo mundo a fora, tenho muita consciência das 
dificuldades e tenho formação em comunicação social. 
Espero ser um representante mais ativo, tendo uma proximidade maior com os 
atletas e dirigentes. 



 
 

Nome: SANDRO RICARDO RODRIGUES VIANA 
Registro CBAt: 19947 
D.N.: 26.03.1977 
Natural de Manaus/AM 
Reside atualmente em Manaus/AM 
Clube Atual: ELJINN 
Prova: 100m, 200m e 4x100m 
 

 

Principais títulos: 
Campeão Pan-Americano – 4x100m - Guadalajara/MEX/2011, Rio de Janeiro/BRA 
2007 
 
Razões da candidatura: 
 
Venho por meio deste oficializar minha candidatura para eleição dos representantes 
dos atletas 2015 motivado pelo anseio de diversos grupos de praticantes do esporte 
que ao redor do pais tem como eu o desejo de pavimentar uma nova estrada rumo 
ao esporte em sua excelência para todas suas categorias.  Tornando representante de 
um esporte contemporâneo e apresentando todas as propostas que surgem de 
diversos setores tanto de pista como de campo e rua. O atleta com voz que poderá 
ver suas propostas emergentes fazendo parte do processo olímpico nacional. Ideias 
simples. Complexas. Visionárias e jovens. Que atletas concluem no dia a dia do 
trabalho. Minha proposta é recolher tudo que circula em todos estados tanto dentro 
da pista como em arquibancadas. Pistas de aquecimento e treinamentos afim de 
relatar possíveis projetos que iram facilitar e realizar o esporte brasileiro de maneira 
atual e conectada. 

 

  



 
 

Nome: THIAGO BRAZ DA SILVA 
Registro CBAt: 43594 
D.N.: 16.12.1993 
Natural de Marília/SP 
Reside atualmente em São Caetano do Sul/SP 
Clube Atual: Orcampi Unimed 
Prova: Salto com Vara 
Atual recordista brasileiro e sul-americano da prova com a 
marca 5,83 
 

 

Principais títulos: 
Campeão Mundial Juvenil – Barcelona/ESP/2012 
 
Razões da candidatura: 
 
NÃO INFORMADO! 

 


