NOTA OFICIAL Nº 59/2020
SEÇÃO 1 – PRESIDÊNCIA
I.

Adiamento das Reuniões Ordinária e Extraordinária da Assembleia Geral da
CBAt
Comunica-se que as reuniões ordinária e extraordinária da Assembleia Geral da CBAt que
estavam marcadas para o dia 19 de março de 2020 na cidade de Guarulhos, SP, estão
adiadas, sine die, em função do surto do vírus COVID-19, por decisão do Conselho de
Administração da entidade.
A decisão do Conselho baseou-se no seguinte:
1. A declaração de Pandemia da doença pela Organização Mundial de Saúde e as
recomendações do Governo Federal através do Ministério da Saúde.
2. As recomendações do Governo do Estado de São Paulo, da Prefeitura Municipal de
Guarulhos, do Comitê Olímpico do Brasil, da World Athletics, dentre outras entidades.
3. A recomendação específica da Diretoria Médica da CBAt (cópia em anexo).
A CBAt informará a todos nos termos estatutários sobre a nova data das reuniões.

II.

Cancelamento e Adiamento de Competições Previstas no Calendário Oficial 2020
Comunica-se que em função do surto do vírus COVID-19, por decisão do Conselho de
Administração da entidade, foram tomadas as seguintes ações em relação as competições
da CBAt previstas no Calendário Oficial – 2020:
a) Competições Canceladas:
Por decisão do Comitê Paralímpico Brasileiro, as competições abaixo foram
definitivamente canceladas:
22 de março
26 de abril

Desafio CBAt/CPB – 1ª Etapa – São Paulo, SP;
Desafio CBAt/CPB – 2ª Etapa – São Paulo, SP.

b) Adiamento de Competições sine die: ficam adiadas todas as competições oficiais da
CBAt previstas em seu Calendário Oficial de 2020 até o dia 30 de abril de 2020, pelas
razões acima expostas e também em função do adiamento do apoio aos Campeonatos
Brasileiros Interclubes, pelo Comitê Brasileiro de Clubes, conforme comunicado anexo.
Comunica-se, ainda, que a CBAt recomenda, fortemente, a todas as suas filiadas que o
mesmo procedimento seja adotado em relação aos seus eventos estaduais, devendo
observar, outrossim, as recomendações dos poderes públicas.
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SEÇÃO 2 – ADMINISTRAÇÃO
Não há.

SEÇÃO 3 – ÁREA TÉCNICA
Não há.

Bragança Paulista, 14 de março de 2020

Martinho Nobre dos Santos
Diretor Executivo
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