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NOTA OFICIAL FAMS n° 06 / 2021 

 

 
I. Presta informações sobre alterações de datas e nome de Campeonatos Estaduais. 
    
1. Devido a Pandemia da COVID-19, ao aumento do n° de casos no Estado de MS, do 

município de Campo Grande voltar à bandeira cinza (risco extremo) conforme a tabela 

Prosseguir do Estado de MS, a não liberação do uso da Pista de Atletismo e de Acordo 

com o Decreto Estadual que proíbe eventos e aglomerações até o dia 30 de Abril de 

2021, a FAMS informa a todos a NÃO REALIZAÇÃO do Campeonato Estadual de 

Atletismo SUB-20, que estava previsto para ser realizado nos dias 24 e 25 de Abril de 

2021 em Campo Grande/MS. A FAMS não tem uma nova data prevista para a realização 

do Estadual SUB-20, mas assim que tivermos um novo posicionamento para uma 

eventual realização, informaremos a todos o mais breve possível. 

 

2. Após reunião com a Funesp, fomos informados que, há uma grande possibilidade, 

devido o Estado de MS ainda estar com uma grande alta no número de casos da COVID-

19, que após o fim do Decreto que proíbe eventos e aglomerações que se encerra no dia 

30 de Abril, ele se estender por mais 30 dias. Em virtude dessas informações a FAMS 

ALTEROU a data do Campeonato Estadual de Atletismo ADULTO para o dia 09 de Maio 

de 2021. Caso o decreto se estenda teremos um pouco mais de tempo para informar a 

todos o cancelamento do Estadual. Adiantamos desde já que, caso se confirme a 

realização do Estadual Adulto na data do dia 09 de Maio, este será apenas e 

exclusivamente para tomada de Índices. 

 

3. Por fim, informamos a todos que, os Estaduais da FAMS tiveram alteração em seu 

nome passando a ser: CAMPEONATO ESTADUAL SUL-MATO-GROSSENSE DE 

ATLETISMO (Sub-16, Sub-18, Sub-20 ou Adulto). Após confirmação ou não de um novo 

patrocínio da Caixa Econômica Federal junto ao Atletismo Brasileiro, estaremos apenas 

incluindo (CAIXA) junto ao nome do Estadual. 
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