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COMUNICADO 01/2022 
 

A Federação de Atletismo do Distrito Federal-FAtDF, no uso de suas 
atribuições vem informar da assinatura de 2 (dois) Convênios com o Ministério 
da Cidadania através da Secretaria Nacional de Esporte, custeados com 
recursos oriundos de Emenda Parlamentar do Deputado Federal Júlio Cesar 
Ribeiro, sendo esses:  

 

1º - Termo de Fomento nº 928297/2022 no valor de R$ 350.000,00, para 
a realização do Circuito de Corridas do Distrito Federal, evento este, 
composto por 2 (duas) provas de corrida de rua, dia 28/08/2022, na Cidade do 
Gama-DF e dia 18/09/2022, na cidade do Sobradinho-DF, totalizando 2.000 
(dois mil) participantes inscritos nas 2 (duas) etapas realizadas, com inscrições 
gratuitas.  

 

2º - Termo de Fomento nº 928316/2022, no valor de R$ 350.000,00, para 
a realização do Circuito de Corridas Candango do Distrito Federal, evento 
este, composto por 2 (duas) provas de corrida de rua, 04/12/2022, na Cidade do 
Paranoá-DF e dia 11/12/2022, na cidade de Ceilândia-DF. Totalizando 2.000 
(dois mil) participantes inscritos nas 2 (duas) etapas realizadas, com inscrições 
gratuitas.   

 

Esses eventos visaram atender a uma reinvindicação dos atletas e 
participantes de corridas, no sentido da retomada da realização de corridas de 
rua nas regiões administrativas, de forma gratuita, aberta a toda população, em 
locais que necessitam deste tipo de evento. 

 

Informamos que os Projetos passam por um criterioso processo junto ao 
Ministério da Cidadania, sendo que os recursos devem ser utilizados 
estritamente no evento, obedecendo o Plano de Trabalho que foi apresentado 
pela FAtDF e aprovado pela Secretaria Nacional de Esporte.  

 

A execução dos eventos é fiscalizada pela Secretaria Nacional de 
Esporte, os quais deverão ser realizados integralmente.  

 

 Após a realização dos eventos, a FAtDF deverá fazer a Prestação de 
Contas, em conformidade com a Legislação Federal vigente. 

 

Estaremos sempre à disposição dos clubes filiados para quaisquer 
esclarecimentos.   

 

Atenciosamente, 
 

Brasília-DF., 17 de dezembro de 2022 
 

 
____________________________ 

Francisco Xavier de Oliveira 
Presidente da FAtDF 
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