COMUNICADO CBHP 03/2020
Em continuidade aos comunicados anteriormente emitidos, a Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação vem
atualizar a situação dos campeonatos brasileiros de todas as modalidades, em função da evolução da pandemia da
COVID-19 no Brasil:
Como é de conhecimento público, na tarde de ontem, dia 16 de abril, ocorreram duas medidas importantes em nível
federal que certamente terão impacto no retorno às nossas atividades:
- O presidente da república, decidiu por substituir o ministro da saúde. Nas primeiras declarações públicas emitidas
após este fato, tanto pelo novo ministro como pelo presidente da república, foi acenado que poderá haver
mudanças quanto ao atual modelo de isolamento social, o que poderia antecipar o retorno de algumas atividades
atualmente proibidas devido à pandemia;
- Foi eleito o novo presidente do TSE, que também acenou como uma possível mudança na data das próximas
eleições municipais;
Em função destes fatos novos, entendemos ser prudente aguardar mais alguns dias para que tomemos
conhecimento de possíveis novas medidas, inclusive de novos protocolos de isolamento social, com o consequente
retorno às diversas atividades diárias dos cidadãos. Em nosso caso específico, as atividades esportivas.
Pela evolução da pandemia, pelas expectativas de pico dos casos (maio/junho), pelos aspectos e decisões políticas
como as de ontem - fatos os quais vimos monitorando diuturnamente - e, após deliberação interna com os comitês
técnicos de cada uma de nossas modalidades ficou definido que:
- Iremos realizar os Eventos nacionais previstos em calendário para 2020. Os próximos dias, contudo, serão decisivos
para que tomemos as decisões definitivas quanto às datas, modelo e locais dos Eventos;
- Ficam suspensos temporariamente todos os eventos previstos em nossos calendários;
- Após tomarmos conhecimento das novas medidas governamentais e seus efeitos em cada uma das cidades-sedes
previstas para a realização dos eventos, procuraremos os organizadores locais para reavaliar novas datas possíveis.
Isto dependerá principalmente da disponibilidade dos ginásios e pistas que iremos utilizar.
Os comitês técnicos da CBHP estão muito atentos ao desenrolar da pandemia assim como às medidas e protocolos
emanados pelos órgãos de saúde dos governos federal, estaduais e municipais. Com base nestas informações
tomaremos, da maneira mais rápida possível, as decisões que nos permitam retomar com a máxima celeridade os
eventos nacionais de 2020.
Para que todos possam melhor organiza-se nos mais diferentes aspectos e, para que os atletas e seus técnicos
possam voltar aos treinamentos, iremos confirmar a realização dos eventos sempre com um mínimo de 45 dias de
antecedência.
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Estamos atravessando momentos insólitos em que o mundo inteiro foi pego de surpresa, levando as mais diversas
modalidades esportivas a adiar, suspender e até mesmo cancelar seus eventos.
Portanto, nunca será demais lembrar que todas as medidas que estamos tomando e venhamos a tomar, levarão em
conta, primordialmente, a proteção da saúde de todos os envolvidos em nossos eventos.
Aproveitamos para agradecer a compreensão, colaboração e resiliência de todos os envolvidos, para atravessarmos
juntos essa difícil situação.
Recomendamos que continuem seguindo estritamente as medidas sugeridas pelos órgãos de saúde. Só desta forma
poderemos nos proteger e retornar mais fortes às nossas atividades.

São Paulo, 17 de abril de 2020

Moacyr Neuenschwander Junior
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação
Presidente
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