Nota Oficial
Nº 003/2019 de 08/04/2019
Nº 001/

A Federação de Atletismo do Amapá (FAAP) no uso das atribuições estatutárias que
conferem a seu Presidente infra-assinado, as alíneas “m” do Artigo 43 e “p” do Artigo 49 do
Estatuto Social e de acordo com as normas legais vigentes, comunica composição da delegação
amapaense para o Norte-Nordeste adulto.
I. Campeonato Norte Nordeste Caixa de atletismo adulto, a ser realizado na Cidade de
Recife-PE em 29 e 30 de 2019.
Convoca-se para integrar a delegação do Amapá no Evento de referência:
Chefe de Delegação
Dilson Rodrigues Belfort
Atletas com índices - Masculino
Milton Cardoso Campos Junior – CBAt 65361 – índice obtido nos 100m rasos
Caio José Rodrigues de Freitas – CBAt 77727 – índice obtido nos 100m rasos
Thiago Henrique Matias Gonçalves – CBAt 49815 – índice obtido nos 1500m e 5000m rasos
Atletas sem índices – Masculino – beneficiados pelo programa bolsa atleta
Nilton Cezar Lopes – CBAt 65567
Atletas sem índices – Feminino – beneficiados pelo programa bolsa atleta
Julie Brito de Souza – CBAt – 67620
Talita Gurjão Gemaque – CBAt - 70740
OBS1: Atletas com CBAt vencida devem renovar a carteira até um mês antes do evento em
referência, ficando passivo de não participar do evento caso a regularização não seja feita até 29
de maio de 2019.
OBS2: A emissão de passagem por conta da federação é apenas para os atletas que obtiveram
índices. Os demais atletas integrantes do programa bolsa atleta, devem confirmar a participação
no evento, ficando os mesmos responsáveis pela compra das passagens.
Confirmação: A aceitação desta convocação deverá ser manifestada através de e-mail ou através
de contato telefônico.
e-mail: dilsonbelfort@gmail.com
Fone: 96-991381536
Macapá, 08 de abril de 2019.
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