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Boletim: 007/2020
Rio de Janeiro, 04 de junho de 2020.
CANCELAMENTO – CALENDÁRIO DE EVENTOS ANDE 2020
O Presidente da Associação Nacional de Desporto para Deficientes - ANDE, no
exercício de suas competências, considerando a pandemia do COVID19 e as
orientações do Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e das principais organizações
de saúde do país, resolve:
•

Informar a todos os interessados que as Federações Internacionais de Bocha
Paralímpica (BISFed) e Futebol de PC (IFCPF) cancelaram TODOS seus
eventos previstos para o ano de 2020;

•

Cancelar TODOS os eventos (seletivas, regionais e nacionais) previstos no
Calendário Oficial da ANDE para o ano de 2020;

•

Cancelar TODAS as fases de treinamento da Seleção Brasileira previstas no
Calendário Oficial da ANDE para o ano de 2020;

•

Informar que, no menor prazo possível, fará publicação de BOLETIM para
comunicar sobre as atividades (eventos e fases de treinamento da Seleção
Brasileira) que farão parte de uma nova versão do Calendário Oficial da
ANDE para o ano de 2020.

•

Informar que, caso não seja possível realizar atividades no ano de 2020,
no dia 17/12/2020, A ANDE publicará BOLETIM com o Calendário Oficial para
o ano de 2021.

Aproveitamos

para

reforçar

que,

diariamente,

estamos

acompanhando

as

informações das autoridades de saúde do país, do poder executivo - em todos os
seus níveis - e do CPB.
Reiteramos que em função da atualização dessas informações, é que se dará o
prazo para a publicação da nova versão do Calendário Oficial do ano de 2020.
Sempre, nosso primeiro compromisso será com a segurança e a saúde dos atletas
e de todos os profissionais envolvidos.
Sem mais,
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