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Relatório Anual da diretoria da FAAp – ano 2018 

 
Presidente: Dilson Rodrigues Belfort 
 

 No ano de 2018, a FAAp sob a presidência do senhor Dilson Belfort, 

realizou 4 eventos, sendo 2 patrocinados pela Caixa e dois realizados com 

fundos próprios. Conforme relação abaixo: 

 

✓ 26/05/2018 e 09/06/2018 – 2ª Etapa do Campeonato Amapaense Caixa 

de Atletismo sub 16, sub 18, sub 20, sub 23 e adulto; 

✓ 22/09/2018 – 3ª Etapa do Campeonato Amapaense Caixa de Atletismo 

sub 16, sub 18, sub 20, sub 23 e adulto; 

✓ 17/11 – Ultramaratona em revezamento – aberto as assessorias 

✓ 25/11 – Meeting de velocidade  

 

A primeira etapa do Campeonato Amapaense caixa de atletismo, foi 

cancelada devido à falta de inscrições no evento.  

A 2ª etapa do Campeonato aconteceu na pista da Universidade Federal 

do Amapá em datas diferentes tendo em vista a previsão do tempo desfavorável 

para que fosse realizada em dias seguidos. A competição contou com a 

participação de 128 atletas, sendo também aberto para universitários que 

participaram como convidados além de uma escola estadual.  

 Participaram do evento os seguintes clubes: AEBM – associação 

esportiva bruno mesquita; AAPS – associação atlética porta do sol e AABR – 

associação atlética beira rio. Enquanto convidados participaram atletas da 

equipe “To na Pista”. 

O evento contou com a participação de 134 atletas (86 masculino e 48 

feminino), 4 treinadores e 11 árbitros, além de 20 acadêmicos dando apoio à 

arbitragem e 2 fotógrafos. 

A 3ª Etapa do Campeonato Amapaense caixa de atletismo aconteceu 

no Estádio do Zerão. O evento iniciou as 15:30, tendo a participação de 191 

atletas inscritos nas 5 categorias. Atuaram 14 árbitros ligados a federação e 22 

acadêmicos voluntários, além da participação de 5 treinadores. A competição 

finalizou as 22:00. Este foi o evento registrou o maior número de atletas inscritos, 

e participou como convidado a equipe tf team que deu encaminhamento no 

registro da equipe juntamente a federação, a qual será encaminhada 

posteriormente à cbat. 

Participaram do evento as seguintes equipes: AEBM – associação 

esportiva bruno mesquita; AAPS – associação atlética porta do sol e AABR – 
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associação atlética beira rio; AETP – Associação Esportiva To na pista. 

Enquanto convidada, participou a equipe TF team. 

A ultramaratona em revezamento, aconteceu no dia 17/11, tendo um 

percurso total de 56km, percorridos por 20 atletas em cada equipe. Cada equipe 

contou com a participação de 24 atletas, sendo assim o evento totalizou uma 

participação de 288 atletas, tendo em vista que 12 equipes participaram do 

evento. A duração total da prova foi além das 6h, sendo que a equipe campeã 

(Beira Rio) levou pouco mais de 4h para completar o percurso. Todos os 

participantes receberam medalhas de participação e as cinco primeiras 

colocadas receberam troféus, ficando a classificação das cinco primeiras 

equipes da seguinte forma: 

1° Beira Rio 

2° J&M assessoria esportiva A 

3° Veteranos do Amapá 

4° Evolutivo 

5° Tô na Pista 

 

O "Meeting de velocidade" foi aberto a todos os atletas do Estado, 

independentemente de ser filiado ou não, teve a participação de atletas de 14 a 

60 anos de idade. Foram realizadas provas de 100m, 200m, 400m e 

revezamento medley, sendo todas as provas realizadas em caráter de 

eliminatórias e finais nos naipes masculino e feminino.  

Todas as séries eliminatórias tiveram premiação em medalhas para os 

três primeiros colocados de cada prova, e os oito melhores de cada prova 

fizeram a final, em que os três primeiros colocados da final tiveram premiação 

em troféus. Consideramos o evento positivo, uma vez que foi a primeira 

competição que direcionou a participação de atletas com interesse em provas 

apenas de velocidade.  

A Abertura para participação do público em geral, possibilitou a adesão 

de equipes como quase velozes, unidos por corrida, evolution, J&M, loucos por 

corrida, TF team que são equipes sem vínculo com a federação. Dentre essas 

equipes participantes, a J&M e a TF team iniciaram processo de filiação junto a 

federação, a qual da teve confirmada a filiação da Equipe J&M sob o comando 

do senhor Marcelo Cavalcante.  

 

Eventos não estaduais 

A FAAp teve representatividade em dois eventos não estaduais: 

✓ 28 a 30 de agosto - Troféu Norte Nordeste Caixa de Atletismo sub 16 

✓ 28 a 30 de setembro - Campeonato Brasileiro caixa de Atletismo 
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Ambos eventos aconteceram na cidade de Fortaleza, e contou com a 

participação da delegação amapaense de atletismo, em que no N-NE, a 

delegação foi composta por 10 integrantes, sendo 6 atletas e 4 dirigentes, sendo 

que dois dirigentes foram por conta própria (Nelinho Ramos e Marcia Bacelar).  

Atletas: Luan Santos Silva; Jalne Gama Silva Chagas; Cristian Matos 

Gonçalves; Gabriela Bacelar Brito; Elizia Gurjão Gemaque; Tainara Gurjão 

Gemaque. 

Dirigentes: Dilson Rodrigues Belfort; Jandira Tavares Victor; Nelinho Ramos 

Brito; Marcia Oliveira Bacelar 

No campeonato Brasileiro, a FAAp foi representada por 3 atletas e 4 

dirigentes. 

Atletas: Luan Santos Silva; Gabriela Bacelar Brito; Juliana Monteiro Mendes 

Dirigentes: Dilson Rodrigues Belfort; Jandira Tavares Victor; Nelinho Ramos 

Brito; Marcia Oliveira Bacelar. 

 

 A FAAp, finalizou o ano com o cumprimento dos eventos cadastrados na 

CBAt, e realizou eventos abertos ao publico em geral. Para o ano de 2019, a 

perspectiva é que sejam realizados mais eventos.  

Para além dos eventos de pista, a FAAp autorizou 34 corridas de rua, o que 

viabilizou a entrada de recursos para manutenção da entidade, especificamente, 

aluguel, contabilidade, arbitragem dentre outras necessidades eventuais. 

 

 

 

 

 Dilson Rodrigues Belfort  

Presidente da FAAp 

Di
lso

n 
Ro

dr
igu

es
 B
elf
or
t 

Presidente - F
AAp 

Federação de Atle
tismo do Amapá 

CNPJ 04.785.841/0001-02 

Macapá/AP 


