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A toda a comunidade brasileira de modalidade Patinação Artística 
 
Ref: Campeonato Brasileiro & Torneios Nacionais refs à 2020 (Joinville 03 a 13 de junho de 2021)  
 
Em nome da Diretoria da CBHP, vimos agradecer a todos aqueles que contribuíram para tornar realidade os Eventos 
nacionais de 2020, por diversas vezes adiados devido à dinâmica da Pandemia ao longo dos últimos 15 meses. 
 
Com perseverança e determinação em manter viva a chama do retorno às competições pudemos, com muito 
esforço, disciplina e dedicação de todos os envolvidos: atletas e seus acompanhantes, técnico(a)s, coreógrafo(a)s, 
dirigentes, juízes, ao staff, ao vice-presidente e aos membros do Comitê Técnico da CBHP, entregar um Evento 
grandioso (com mais de 600 participantes) mas, principalmente: seguro e livre de contágios. 
 
Tal feito foi possível, por termos seguido os rígidos protocolos de segurança sanitária, determinados pela Secretaria 
de Saúde do Governo de Santa Catarina, pela FESPORTE/SC e pelas Secretarias de Governo do Município de Joinville 
envolvidas na autorização e monitoramento do Evento: SECULT, SAMA, SES, SESPORTE, GCM e o Convention Bureau. 
A estas autoridades, prestamos aqui nossos mais sinceros agradecimentos.      

 
Agradecemos também à Diretoria da Federação Catarinense de Patinação Artística por todo o esforço 
empreendido antes e durante o Evento. Um agradecimento muito especial àqueles Presidentes de 
Federação que estiveram presentes, por sua inestimável contribuição em ajudar-nos na recepção e 
coordenação da chegada e estada dos participantes no Centreventos durante todo o Campeonato. 
 
Foi sem dúvida, um grande desafio para todos os envolvidos. Pela primeira vez, em mais de trinta Eventos 
nacionais e uma dezena de Eventos internacionais desta modalidade já organizados até aqui em nossa 
gestão, tivemos a oportunidade de realizar o campeonato, em uma situação inusitada e que aflige à todos.  
Tínhamos contudo, o compromisso de atender a imensa maioria dos participantes que ao longo de todos 
estes meses nunca desistiram, treinando como lhes foi possível, ansiosos e esperançosos em retornar às 
pistas e ao convívio de seus colegas e amigos da modalidade, em nível nacional.   
 
Por fim, agradecemos justamente a todos esses participantes e aos seus acompanhantes, pelas inúmeras 
mensagens de apoio e gratidão, durante e após o Evento. Provamos que SIM, é possível e que teremos um 
futuro melhor à frente, com as lições e o grande aprendizado que adquirimos durante todo este tempo.  
   
 
São Paulo, 14 de junho de 2021 
 
Confederação Brasileira de Hóquei e Patinação 
 

 
 

Moacyr Neuenschwander Junior 
Presidente 
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