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COMUNICADO OFICIAL 
 
 

A Confederação Brasileira de Voleibol para Deficientes 
(CBVD), instituição que cuida do alto rendimento do voleibol paralímpico no Brasil 
e que busca a excelência no desempenho dos nossos atletas, como restou 
demonstrado nos resultados alcançados diante da eficiência das nossas conquistas, 
neste ato representado pelo seu Presidente, Sr. Angelo Alves Neto, no uso de suas 
atribuições comunica: 

CONSIDERANDO os recentes acontecimentos 
envolvendo o avanço do coronavírus (COVID-19) no mundo e agora no Brasil; 

 
CONSIDERANDO que a CBVD que tem como prioridade 

a preservação da saúde e da integridade física dos atletas e de todos os demais 
envolvidos na preparação para os Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, além dos 
participantes de eventos esportivos, como clubes e seus respectivos atletas, 
comissão técnica, árbitros, imprensa, colaboradores e público em geral. 

CONSIDERANDO que no dia 13 de março de 2020 o 
Ministério da Saúde orientou que eventos com aglomeração de pessoas fossem 
cancelados ou suspensos.  

CONSIDERANDO que o Governo do Estado de Sergipe, 
bem como a Prefeitura Municipal de Aracaju (local da sede da CBVD), decretou na 
data de hoje (16 de março de 2020) as medidas preventivas a fim de minimizar os 
efeitos da pandemia (coronavírus), evitando a aglomeração de pessoas. 

 
Resolve de maneira ágil e preocupada, suspender o 

seminário e as assembleias que seriam realizadas nos dias 27 e 28 de março de 2020, 
ambos marcados para a cidade de Aracaju-Sergipe, bem como as competições e os 
treinamentos das seleções brasileiras de voleibol sentado previstos para 2020, por 
tempo indeterminado. 

Resolve ainda, com o mesmo objetivo, suspender o 
atendimento ao público externo, de modo que nossos funcionários trabalharão em 
regime de home office pelos próximos 15 dias. 

 
Assim, em respeito aos Clubes filiados à CBVD e todos 

aqueles que fomentam o Voleibol Sentado, esperamos colaborar ativamente para 
minimizar e conter os efeitos dessa triste realidade que estamos enfrentando, 
acreditando que a conscientização e obediência as recomendações dos órgãos 
públicos sejam fundamentais para combater a atual pandemia. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

Angelo Alves Neto 
Presidente da CBVD 

 


