
 
 

  

NOTA CBVL  
CAMPEONATO BRASILEIRO DE PARAPENTE E CORONAVÍRUS (COVID-19) 

 

  

A Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL),       

considerando as deliberações tomadas pela Comissão Técnica de Competições e Liga de            

Competidores de Parapente conjuntamente com os organizadores da 1ª e 2ª Etapa do             

Campeonato Brasileiro de Parapente, e, também considerando os impedimentos normativos          

impostos pelos Estados e Municípios através de decretos para o enfrentamento do            

COVID-19, declaramos, formalmente, que ficam canceladas as duas etapas do “Brasileiro           

de Parapente 2020”, por força de imposição dos decretos estatais.  

Outrossim, orientamos que os organizadores de eventos       

cancelados mantenham o diálogo permanente com as autoridades de saúde, em especial            

com as Secretarias Municipais de Saúde destas cidades, a fim de observar a viabilidade de               

sediar competições em 2021, através de um novo processo seletivo de sedes que será              

promovido. 

Entendemos que o momento é de priorizar e preservar         

a vida, para que, com a ajuda de cada um, em breve possamos voltar a praticar o voo livre,                   

que é nossa paixão. 

A Confederação, em sintonia com as principais       

entidades desportivas e seguindo as orientações do Ministério da Saúde, diante do potencial             

risco de contágio do “novo coronavírus” no território nacional, reitera recomendação a            

todos os pilotos brasileiros que evitem aglomerações de qualquer natureza na prática do             

esporte ou fora dele.  

Por fim, orientamos as entidades filiadas, clubes e        

atletas CBVL de que a retomada da prática desportiva e também competitiva deve observar,              

em primeiro lugar, as regulações (orientações ou limitações) emitidas pelas autoridades           

estaduais e municipais de saúde através de seus Decretos, recomendando a utilização de             

estratégias ou protocolos de segurança e higienização, dentre eles o distanciamento, uso de             

máscara, aplicação de álcool gel e sanitização de veículos e equipamentos, para minimizar             

riscos de contágio entre os praticantes e terceiros. 

Igrejinha/RS, 17 de agosto de 2020. 

Respeitosamente, 

 

 

 

Alberto Vinícius Petry, 

Presidente da CBVL. 

 


