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BOLETIM OFICIAL Nº 19/20

II – Parte Técnica

Comunicado
Informamos a todos os filiados que as competições estão suspensas por 30 dias
(trinta) a partir da data de publicação, e prorrogáveis se houver necessidade, de
acordo com as recomendações dos órgãos superiores como CBFS, OMS, e
Ministério da Saúde.
A medida visa atender aos cuidados necessários para evitar a propagação do
Covid- 19 e a prevenção do bem estar de todos.
As medidas previstas neste comunicado poderão ser reavaliadas a qualquer
momento.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2020.

Carlos Alberto Barros Tavares
Diretor Técnico
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II – Parte Presidência

A federação atendendo as normas regulamentares governamentais ainda
em fase de definição, mais atento as variações econômicas de momento. De
imediato já suspendeu provisoriamente as atividades sociais junto a mesma até o
dia 30 de abril de 2020, Dentro desse período a federação estará reunindo toda a
sua diretoria para traçar as estratégias econômicas e financeiras para o retorno
ao funcionamento após a data supra citada.
Pois assim que forem definidos e homologados todos os assuntos apresentados
em pauta da reunião em tela. Será publicado para que seja de conhecimento de
todos os dirigentes e representantes dos clubes filiados o que é data oportuna fora
decidido.

Rio de Janeiro, 31 de março de 2020.

Manoel Mazaira Vazquez
Presidente
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