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O cio CBDS ESP nº 030/2021 - Circular

Belo Horizonte, 27 de abril de 2021

Assunto: Cancelamento do Evento Circuito Nacional de Vôlei de Praia CBDS 2021 em Paulista/PE

Prezadas Filiadas e CS-CBDS,

Recebemos e-mail ontem da FPEDS a solicitação de cancelamento devido ao novo decreto 50.495 05/04/2021 do Governo de Pernambuco, publicado em 22 de abril de 2021 (quinta-feira), que trouxe
mudanças no novo plano de convivência com a Covid-19 até 09 de maio de 2021. Por isso, a diretoria
da FPEDS está apreensiva sobre o evento de VP, esperando a nova divulgação pelo Governo do Estado
de Pernambuco do novo plano de convivência com a Covid-19, que estaria muito próximo do evento
podendo gerar transtornos maiores, diante dessa situação, a CBDS acatou o pedido da FPEDS e
comunica a todos que o evento foi cancelado, porém, ainda existe a possibilidade do evento ser
adiado e/ou ser alterado a sede da compe ção para outro Estado, assim que houver possibilidade de
de adiamento ou mudança de sede, iremos enviar novo o cio circular. Solicitamos às Federações que
nos comuniquem quantos atletas já compraram passagens aéreas para tomar conhecimento e
trabalhar na possibilidade de um plano B.
Lamentamos profundamente os transtornos e esperamos tão logo possível exis r a possibilidade de
adiar ou receber proposta de nova sede da compe ção.
Página do evento no site da CBDS para acompanhamento:
h p://cbds.org.br/cbds/compe cao/114-circuito-nacional-de-volei-de-praia-2021

Com nossos cumprimentos espor vos,

Transparência + Gestão + Resultado

