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PORTARIA Nº 05/2021
Ref.:
Comunicado
Equipe
PR-15
Assempar/Paranavaí – Teste Positivo COVID 19

–

O Presidente do Conselho de Administração da FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO
PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUTARIAS:
RESOLVE
No final da tarde de ontem fomos comunicados pela Equipe Asempar/Paranavaí que 3
atletas testaram Positivo para COVID 19.
De imediato consultamos os Departamentos, Jurídico e Médico da FAP para tomarmos as
seguintes decisões:
1) Avisar todos os envolvidos no Referido evento que possam
estar monitorando seus atletas, treinadores, dirigentes, equipe
multidisciplinar, motoristas, staffs, etc.
2) Aos nossos apoiadores da Prefeitura Municipal de Cascavel,
através da Fundação de Esporte e Cultura, a Coordenação do
CNTA, a UNIVEL, que também monitorem as pessoas
envolvidas no referido evento.
3) Por recomendação Médica o monitoramento ou isolamento
deve ser realizado por 15 dias contando o último dia do
evento, no caso 02 de maio, portanto este monitoramento
deverá ser feito até o dia 17 de maio do presente exercício.
4) A FAP tomou todas as precauções sobre os Protocolos de
Higienização, seguindo todos os protocolos emanados da
CBAt da Secretaria de Estado da Saúde, dos Decretos da
Prefeitura de Cascavel, como não temos certeza se estes
atletas foram infectados no Evento, ou antes, e por mais que o
próximo evento da FAP seja no dia 15 de Maio com o Torneio
de Máster, Adulto, Sub23 e Sub 18, idades totalmente
diferentes
por
recomendação
médica
estaremos
CANCELANDO O REFDERIDO EVENTO.

5) Tal medida é necessária para preservar principalmente a
segurança de todos que atuaram no dia do evento e
principalmente a equipe de arbitragem, os acadêmicos que
realizaram o curso de arbitragem e dos nossos apoiadores
locais que serão 100% das pessoas envolvidas neste evento
do dia 15 de maio, e que com a necessidade deste isolamento
ou monitoramento ter uma duração de 15 dias a contar do
último dia do evento.
6) A Equipe da Assempar/Paranavaí já esta tomando também
todas as precauções sobre o monitoramento de todos os
envolvidos, o isolamento total dos três atletas positivados, nos
informou que os outros atletas e dirigentes não apresentam
nenhum sintoma e que os testes realizados foram o PCR,
estarão realizando novamente no sábado estes testes.
7) Em consulta ao nosso Diretor de Arbitragem do Interior,
nenhum árbitro que atuou teve qualquer tipo de sintoma e
algumas equipes também já nos informaram que esta tudo
normal, mas solicitamos a todos que monitorem e nos informe
se houve mais alguma situação.
8) Também estaremos solicitando aos acadêmicos que
realizaram o curso nos informem se alguém teve algum
sintoma.
Infelizmente são coisas que teremos que enfrentar, pois apesar de todos os cuidados
necessários, todas as recomendações feitas antes e durante todo o evento, poderão acontecer e
temos acompanhado nas mídias que são de conhecimento de todos,
Novamente solicitamos a todos que tomem os respectivos cuidados, e monitorem e
nos informem se houver outros casos, que esperamos que apenas tenha sido um caso isolado.
Curitiba, 06 de maio de 2021

Ubiratan Martins Junior
Presidente Do Conselho de Administração da FAP
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PORTARIA Nº 04/2021
Ref.: Transferência de Competições
O Presidente do Conselho de Administração da FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO
PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUTARIAS:
RESOLVE
CONSIDERANDO a classificação de todo o Estado do Paraná na Fase Vermelha de
enfrentamento à COVID 19;
CONSIDERANDO a necessidade de uma análise permanente de reavaliação das
especificidades de cenário epidemiológico da COVID 19 e da capacidade de resposta da rede de
atenção à saúde;
CONSIDERANDO a necessidade da atuação conjunta de toda a sociedade para o
enfrentamento da pandemia da COVID 19;
CONSIDERANDO a preocupação dessa Federação com a preservação da saúde de atletas,
treinadores, dirigentes, árbitros e de toda comunidade do atletismo paranaense;
CONSIDERANDO os desafios logísticos que seriam enfrentados por nossas entidades
filiadas e pela empresa responsável pelo material para o transporte e hospedagem de seus atletas
e funcionários;
Estão TRANSFERIDOS os seguintes eventos:
54º Campeonatos Paranaenses de Sub 20 – do dia 17 e 18 de abril para o dia 01 e 02 de Maio.
Copa Sul de Atletismo Adulto – 24 e 25 de abril para data a determinar em comum acordo com as
Federações de SC e Rs.
Copa Sul de Atletismo Sub 20 – 01 e 02 de maio para data a determina em comum acordo coma
Federações de SC e RS.

Está TRANSFERIDO, curso de arbitragem que seria realizado no período de 14 a 18 de abril
na cidade de Cascavel para os dias 28 a 30 de abril, 01 e 02 de maio na mesma cidade.
Atenciosamente,
Curitiba, 12 de abril de 2021

Ubiratan Martins Junior
Presidente Do Conselho de Administração da FAP
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PORTARIA Nº 03/2021
Ref.: Cancelamento de Competições

O Presidente do Conselho de Administração da FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO
PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUTARIAS:
RESOLVE
CONSIDERANDO a classificação de todo o Estado do Paraná na Fase Vermelha de
enfrentamento à COVID 19;
CONSIDERANDO a necessidade de uma análise permanente de reavaliação das
especificidades de cenário epidemiológico da COVID 19 e da capacidade de resposta da rede de
atenção à saúde;
CONSIDERANDO a necessidade da atuação conjunta de toda a sociedade para o
enfrentamento da pandemia da COVID 19;
CONSIDERANDO a preocupação dessa Federação com a preservação da saúde de atletas,
treinadores, dirigentes, árbitros e de toda comunidade do atletismo paranaense;
CONSIDERANDO os desafios logísticos que seriam enfrentados por nossas entidades filiadas
e pela empresa responsável pelo material para o transporte e hospedagem de seus atletas e
funcionários;
Estão CANCELADOS os seguintes eventos:
Torneio FAP 1 – Máster, Adulto, Sub23 e Sub20 que seria realizado dia 27/03;
Festival FAP 1 – Sub 14 e Sub16 que seria realizado dia 03/04;
Festival FAP 2 – Sub 14 e Sub 16 que seria realizado dia 03/04;
Festival FAP 3 – Sub 14 e Sub 16 que seria realizado dia 03/04.
Está TRANSFERIDO, curso de arbitragem que seria realizado no período de 24 a 27 de março
na cidade de Cascavel para os dias 14 a 18 de abril na mesma cidade.

Está MANTIDO AINDA os eventos marcados para os dias 17 e 18 e 24 a 26 de abril, porém
poderá haver mudanças devido a situação da pandemia bem como a realização das eleições para
CBAt no final do mês de março.
Atenciosamente,
Curitiba, 16 de março de 2021

Ubiratan Martins Junior
Presidente Do Conselho de Administração da FAP
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PORTARIA Nº 02/2021
Ref.: Nomeações de Assessorias

O Presidente do Conselho de Administração da FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO
PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUTARIAS:
RESOLVE
Nomear as seguintes pessoas para ocuparem as seguintes Assessorias, a partir de 01 de
janeiro do presente exercício:
Arbitragem Capital e Região Metropolitana
Arbitragem do Interior
Corrida de Rua
Estatística
Marketing e Comunicação
Marcha Atlética
Médica
Paralímpico
Veteranos
Feminino

MARCIO JOSÉ ZANETTI BODZIAK

JOSE ERNANDES FEITOSA
NEIMAR DE OLIVEIRA SILVA
MARCOS ANDRE SENISKI
ELIEZER MANOEL DE SOUZA
FERNANDO HOLANDA JUNIOR
A Definir
EVELYN BETTINELLI ROMUALDO SABADIN

ALCIDES FRANCISCO DA SILVA
MICHELE FIALLA

Curitiba, 01 de Janeiro de 2021.

Ubiratan Martins Junior
DN: 23/06/1966
CPF: 574.181.609-68
Presidente Do Conselho de Administração da FAP
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PORTARIA Nº 01/2021

Ref.: Valor da Anuidade de Equipes Novas

O Presidente do Conselho de Administração da
FEDERAÇÃO DE ATLETISMO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E
ESTATUTARIAS:
RESOLVE
Estipular o valor de 50% a menos da taxa para as entidades de
prática que se filiarem pela primeira vez na FAP, prevista na alínea “n” do Artigo 1º do Regimento
de Taxas da Federação, para o ano de 2021 (dois mil e vinte e um).

Curitiba, 01 de Janeiro de 2021.

Ubiratan Martins Junior
DN: 23/06/1966
CPF: 574.181.609-68
Presidente da FAP

