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NOTA OFICIAL Nº 01/2020 
 
I. Mensagem do Conselho Executivo da CONSUDATLE  
 
Estimados Amigos do Atletismo Sul-Americano, 
  
Em primeiro lugar, esperamos que estejam bem de saúde e podendo seguir as orientações das 

autoridades de seus países com o objetivo de evitar o contágio com a COVID-19, esse inimigo invisível que de 
certa forma está afetando a vida de todos os habitantes do nosso planeta. 

 
É certo que estamos atravessando um dos momentos mais difíceis de nossa geração e precisamos  
de muita cautela para avançar, mas queremos que saibam que vamos seguir trabalhando com otimismo 

e esperança no sentido de permitir que os nossos atletas possam atingir os seus objetivos e sonhos. 
 
Assim sendo, gostaríamos de compartilhar algumas informações com a comunidade do Atletismo Sul-

Americano e de agradecer pelo apoio que temos encontrado em diversas manifestações provenientes de atletas, 
técnicos, dirigentes e de pessoas anônimas que também amam o esporte. 

 
- No dia 7 de março de 2020, o Conselho Executivo da CONSUDATLE realizou a sua primeira reunião 

presencial, na cidade de Lima, um dia antes da realização dos Campeonatos Sul-Americanos de Marcha Atlética 
e, naquela ocasião, ninguém poderia prever o que estaria acontecendo agora em nossa região. 

 
- Muitos dos planos traçados naquela ocasião estão sendo revistos agora, em especial, a data de 

realização da Assembleia de 2020 da CONSUDATLE, que havia sido programada para o próximo mês de maio 
mas agora, por motivos óbvios, está sem data definida para a sua realização. 

 
- Esta semana tomamos conhecimento do adiamento dos Jogos Olímpicos de Tóquio para 2021 e dos 

Campeonatos Mundiais de Atletismo de Eugene para 2022 e, por essa razão, decidimos reunir o Conselho 
Executivo da CONSUDATLE no dia de hoje, de forma virtual, para planejar como prosseguir com as atividades 
atléticas em nosso continente este ano. 

 
- Em razão da incerteza momentânea e visando primordialmente a proteção da saúde dos nossos atletas, 

decidimos que é necessário planejar um calendário de competições continentais entre setembro e dezembro de 
2020 e isso, claro, se a situação estiver normalizada até lá. 

 
Finalmente, nesse período de distanciamento social e com o objetivo de permitir uma maior aproximação 

entre todos, gostaríamos de informar que estamos iniciando o Curso de Formação de Dirigentes de Atletismo, 
idealizado pelo Departamento de Desenvolvimento da CONSUDATLE, que será realizado a distância (online) e 
tem a duração prevista de 6 meses, com participantes de todas as Federações nacionais da América do Sul. 

 
Agradecemos pela atenção e recomendamos: fiquem em casa! 
 

Manaus, 1º de abril de 2020 

 
Hélio Marinho Gesta de Melo 

Presidente 


