Curitiba, 05 de abril de 2021
Prezados Confederados:
Com muita tristeza, mas com os pés fincados na difícil realidade imposta pela
pandemia do corona vírus, vimos comunicar o adiamento das seguintes provas,
programadas a serem realizadas no período de 22 a 25 de abril de 2021 no Clube
Paranaense de Tiro:
-5ª ETAPA - COPA DO BRASIL de FAN 32 (MISTA)
-GRAND PRIX FEDECAT DE FAN 32 - PONTUÁVEL PARA COPA DO
MUNDO
-CAMPEONATO PAN-AMERICANO DE FAN 32 - PONTUÁVEL PARA
COPA DO MUNDO
Os motivos objetivos que levaram à diretoria a tomar esta decisão foram calcados
nos seguintes dados e informações:
a- O Governo do Estado do Paraná estendeu até, pelo menos, 15 de abril o decreto que
impõe várias restrições, entre elas:
I. Atividades não essenciais não poderão funcionar aos sábados e
domingos
II. Toque de recolher entre 20h00 e 05h00 todos os dias
III. Proíbe a realização de eventos e reuniões com aglomeração de
pessoas, incluindo encontros familiares e corporativos
b- Informações levantadas (extraoficialmente) indicam que boa parte das restrições
serão ainda mantidas, entre elas a realização de eventos que provoquem
aglomerações
c- Segundo levantamento efetuado junto ao cadastro da CBCT, a imensa maioria dos
confederados não foram e não serão vacinados até a data programada para os
eventos e mesmo aqueles que tem previsão para receber a vacina não serão
imunizados com a segunda dose, portanto ainda não protegidos
d- Aumento exponencial dos casos de Covid 19 em população mais jovem e manutenção
dos indicadores quanto ao potencial de morbimortalidade naqueles que encontram
classificados em grupo de risco. Hoje a CBCT tem em seu quadro 246 associados com
até 40 anos, 298 associados com idade de 41 a 59 anos e 134 associados com 60 ou
mais anos
e- Não somente a sede do evento, região metropolitana de Curitiba, mas também a
grande maioria das regiões classicamente emissoras de atletas estão em bandeira
vermelha, com dados que indicam a alta capacidade de transmissão e perto do
esgotamento da capacidade instalada de internamento, com destaque aos estados
do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais. Comprova tal
afirmação, além de dados oficiais, o fato de até o momento que apenas 71 atiradores
atiraram a prova da 2ª etapa (on line) da Copa Brasil, menos de 30 % do esperado.
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Diante do exposto esperamos encontrar compreensão e apoio às
decisões tomadas, que em última análise visam preservar o maior patrimônio da
CBCT, seus associados e respectivas famílias.
Atenciosamente

Otto Carlos Pohl
Presidente
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