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Ref. Campeonato Pan-Americano de Pista 2021 – Parecer técnico do 

Cancelamento de participação 

 
Prezado Srs(a). 

 
Ao cumprimentá-los, queremos em primeiro lugar agradecer o interesse da 

comissão pelo contato para esclarecer os boatos e julgamentos infundados acerca 

da não participação da seleção brasileira no Campeonato Pan-Americano de Pista 

2021, marcado para ser disputado entre os dias 23 e 29 de junho, no Perú. 

 
Tendo em vista que, o Campeonato Pan-Americano de Pista sofreu alteração em 

sua data inicial (31/03 A 07/04), e só foi confirmada uma nova data no dia 6 de 

maio, permanecendo no Perú, prejudicando completamente o planejamento 

inicial idealizado pela confederação e; 

 

Considerando o surto do COVID19 (novo Coronavirus), que gerou uma pandemia 

mundial, e o rápido crescimento do número de casos referentes a segunda e 

terceira onda de contágio reportados em todo o mundo, e ações governamentais 

para tentar conter a transmissão do vírus e a necessidade de união dos esforços 

de todas as áreas; 

Considerando que o Brasil se tornou o epicentro da doença no mundo, sendo um 

dos países com maior número de transmissão e mortes; 

Considerando que o Peru, país sede do Pan de Pista, após revisão e atualização 

dos números da Pandemia nas últimas semanas, alcançou a maior taxa de 

mortalidade do mundo, se tornando um país altamente não recomendado pelos 

órgãos internacionais de saúde para receber estrangeiros durante o período de 

crescimento desenfreado de óbitos ocasionados pelo coronavírus; 

Considerando que, com as novas datas estabelecidas pela organização do Pan, 

se tornou inviável a realização de seletiva pré-estabelecida em critério publicado 

no site da confederação, além do pouquísimo tempo de preparação e alto risco 

de lesão após cumprir quarentena obrigatória, tendo que treinar de forma indoor 

durante 14 dias, às vésperas da competição; 

Considerando que, devido ao cenário incerto provocado pela pandemia, o risco 

de um possível cancelamento dos voos é extremamente aumentado, tanto para  

 

 

 



 

sair do Brasil como para retornar, podendo ter as fronteiras fechadas a qualquer 

momento e causar uma situação bastante desfavorável para todos os envolvidos; 

Considerando que, devido ao cenário incerto provocado pela pandemia, o risco 

de um possível cancelamento dos voos é extremamente aumentado, tanto para 

sair do Brasil como para retornar, podendo ter as fronteiras fechadas a qualquer 

momento e causar uma situação bastante desfavorável para todos os envolvidos; 

Considerando que, a confederação já está em tratativa com a Confederação Pan- 

Americana de Ciclismo e a União Ciclística Internacional, para o Brasil não ser 

prejudicado e garantir as cotas de participação nos Jogos Pan-americanos Junior, 

que está com seletiva programada para acontecer durante o Pan de Pista; 

Enfim considerando, que, com os números de casos informados e a situação 

caótica em que passa o Perú nesse momento de pandemia, além da superlotação 

das unidades de saúde peruanas e a possível falta de oxigênio, procuramos 

resguardar a saúde e a integridade física dos atletas e da comissão técnica; 

Diante do exposto, vimos por meio deste informar a decisão, tomada através do 

Dep. Médico CBC, da Comissão Técnica da Pista e do Dep. do Alto Rendimento, 

de declinar com a participação da seleção brasileira no Campeonato Pan- 

Americano de Pista 2021. 

Certos de podermos contar com a compreensão de todos, agradecemos 

antecipadamente a atenção. 

Com os nossos melhores cumprimentos, 

 

 
 

 

 

Emerson Silva  

Técnico da Seleção de Pista  

   
Fernando Solera  

Médico da CBC 

  
Fernando Fermino  

Gestor do Alto Rendimento  


