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 Prezado atleta,  
 
 
Primeiramente, nos desculpamos pela demora ao responder sua solicitação. A 
comissão de atletas estava em contato direto com a CBPM buscando 
informações e respostas para definirmos uma posição em relação a competição 
Copa Rio.  
 
Após inúmeras discussões ficou estabelecido no dia 20 de maio, que a 
competição seria adiada através de uma notícia publicado no site da CBPM.  
 
No que tange os suas ponderações e solicitações no e-mail, podemos afirmar 
que:  
 
1. Atualmente, as condições da pandemia não estão prejudicando na 
preparação e/ou privando os atletas de seus treinamentos, diferentemente de 
2020, onde diversos atletas passavam por dificuldades de se manterem em 
treinamento. Outras modalidades voltaram em 2020, outras em 2021.  
 
Tenha certeza que estamos atentos a realidade baseada em fontes consistentes 
e fidedignas em relação ao COVID-19 no Rio de Janeiro e no Brasil.  
 
2. Você encontra-se na Europa por interesse e motivos pessoais. Portanto, você 
pode optar ou não participar das provas a serem realizadas no Brasil e no 
Mundo.  
 
3. Em relação à pontuação para o ranking nacional não há o que se discutir, já 
que mais de 90% dos atletas com índices mínimos participariam do evento.  
 
Temos a necessidade de pontuar e estabelecer um ranking nacional para futuras 
convocações de Sul-Americanos, Pan-Americanos, Jogos da Juventude, Bolsa 
Atleta, etc. 
 
4. Como não existe nenhum Decreto-Lei referente a testagem vigente no Estado 
do Rio de Janeiro, fica a cargo da Confederação criar suas próprias condições e 
regras.  
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Vamos salientar que em 2020, 61,9% dos atletas foram contra a realização das 
provas e você foi um dos que foi a favor. Estamos entendendo que existe uma 
contradição de interesses da sua parte e isso são questões pessoais suas. Não 
são questões de interesse gerais.  
 
A CACBPM é imparcial e cabe ao respeito com os atletas e não trataremos casos 
isolados que envolvam o bens próprios individuais. 
 
 
 
 
 

William Muinhos de Souza 
Presidente CACBPM 

 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 24 de maio de 2021.  
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