NOTA OFICIAL Nº 10/2020
SEÇÃO 1 | PRESIDÊNCIA
1. EXPEDIENTE DA FACAt
Encaminha-se, anexo, a Portaria da FACAt n.º 05/2020, datada de hoje, que prorroga até o dia
31 de maio do corrente, a suspensão de todos os eventos relacionados ao Atletismo, face à
pandemia da Covid-19, de conhecimento público da Comunidade. A Portaria também direciona
providências administrativas diante do assunto em tela.

SEÇÃO 2 | DEPARTAMENTO TÉCNICO
1. TREINAMENTO EM PISTAS DE ATLETISMO
Informa-se à Comunidade do Atletismo Acreano que continuam suspensos os treinamentos nas
pistas de atletismo da Universidade Federal do Acre, em Rio Branco; da Vila Olímpica, em
Cruzeiro do Sul; e do Estádio de Acrelândia, no município de mesmo nome.
Rememora-se que a medida é tomada em atenção ao Decreto 5.465/2020, de 16 de março de
2020, assinado pelo governador Gladson Cameli, republicado na edição 12.781-A do Diário
Oficial, na presente data, determinando medidas de prevenção a serem adotadas diante do
surto da Covid-19.
Face o exposto, pedimos que treinadores de grupos e/ou assessorias esportivas bem orientem
seus colegas de turmas sobre a temática, evitando que haja aglomeração indevida em
desacordo com as normas locais impostas pelo Poder Executivo estadual.
2. ADIAMENTO DE COMPETIÇÕES
Comunica-se que em função da pandemia da Covid-19, o Departamento Técnico da CBAt
decidiu adiar, sem data definida, todos os eventos oficiais do calendário nacional, marcados
para os meses de junho e julho do corrente. O informe foi feito nesta sexta-feira, por meio de
Nota Oficial. Tão logo a questão da pandemia seja solucionada, diz o comunicado, a CBAt
emitirá um novo Calendário Oficial para a temporada de 2020.

SEÇÃO 3 | ADMINISTRAÇÃO
Nada a informar.
Rio Branco, 17 de abril de 2020.
JOÃO RENATO J. DE ANDRADE
Diretor Executivo da FACAt
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