Decisão conjunta relacionada ao impacto do novo coronavírus (COVID-19) na
realização do XXV Encontro Sulamericano Clubes de Remo Master
Tendo em vista que com o surto de COVID-19 (novo coronavírus), o crescente
número de casos agora relatados em todo o mundo, as ações do governo para tentar
conter a transmissão do vírus tornam muito difícil e desaconselhável a realização de
competições internacionais de remo e, a América do Sul sente os primeiros reflexos do
alastramento da doença sendo que esta pandemia, segundo a Organização Mundial da
Saúde (OMS) – está afetando de vez o esporte na América do Sul.
Considerando que o Relatório da OMS (Organização Mundial de Saúde) e do
Ministério da Saúde colocam as pessoas mais idosas entre os mais suscetíveis dentre
aqueles afetados e, esta situação demanda emprego urgente de medidas de prevenção,
controle e contenção de riscos como forma de evitar a disseminação da doença.
A Comissão Máster Sulamericana de Clubes de Remo detentora dos direitos de
indicação dos países-sede formada pelos seguintes representantes: Miguel Carrere Presidente, Gregorio Aguilera - Vice-Presidente, Carlos Cordal – Brasil, Silvio Caldas –
Brasil, Bruno Dondero – Chile, Alberto Inocenti – Chile, Juan Scarpetta - Paraguai, Rubén
Sosa – Paraguai, Walter Mendiguibel – Uruguay e a Comissão Organizadora local do XXV
Encontro Sulamericano de Clubes de Remo Máster, entendendo (de acordo com
orientação da FISA) que a saúde e a segurança dos atletas e de todos os outros
participantes, incluindo o público em geral, bem como a tomada de medidas responsáveis
e necessárias para evitar a propagação do vírus, devem ser prioridades de todas as
partes envolvidas na realização de eventos internacionais de remo, tomaram a seguinte
decisão:
-

Postergar a realização do XXV Encontro Sulamericano de Clubes de Remo Máster

para o ano de 2021, mantendo o município de São Paulo como sede, no período de
30 de abril a 02 de maio.

