FEDERAÇÃO
PERNAMBUCANA DE
XADREZ

Comunicado 002 de 2021
À Comunidade Enxadrística,
A Federação Pernambucana de Xadrez vem por meio deste segundo comunicado de 2021
novamente agradecer a massiva adesão da comunidade enxadrística ao Campeonato Pernambucano de 2020,
demonstrando a força de nossa modalidade e o apoio ao crescimento do xadrez pernambucano.
Celebramos a marca dos 100 inscritos! Acompanhe em:
http://chess-results.com/tnr540369.aspx?lan=1&fbclid=IwAR1YRjywdhgPVieifVqchdayFVHefDiDXyDHqAJYF8KERj9oxbFdq9Z4es
Como é de conhecimento comum, neste ano a Pandemia do Novo Corona Vírus continua avançando
e causando a perda de centenas de vidas todos os dias em nosso país, em especial no estado do Amazonas
que encontra o colapso em seu sistema de saúde. Nos solidarizarmos com toda a situação que nos
acompanha até os dias de hoje. A direção da FPEX acredita que é possível seguir realizando o PE2020
seguindo as orientações da Secretaria de Saúde de Pernambuco, bem como da CBX e Fide. Em virtude de
nosso compromisso com a saúde coletiva e o bem estar de todos, em especial dos que fazem parte ou
residem com familiares que fazem parte do grupo de risco, a FPEX decide que o participante que assim
decidir poderá enviar email para secretaria@fpex.org.br até as 22h do dia 19 de janeiro de 2021 solicitando a
exclusão da inscrição para o PE20, este procedimento gerará um crédito para futura inscrição em torneios da
FPEX, no valor pago pelo atleta no ato de inscrição no Campeonato Pernambucano de Xadrez de 2020.
Em tempo, reiteramos aos enxadristas os procedimentos obrigatórios contidos no Comunicado
001/2021 e contamos com a colaboração de todos para que possamos realizar o PE2020 de forma segura.
Juntos, faremos deste um grande evento de retorno do Campeonato Pernambucano de Xadrez.

Rodrigo Yoshio Ferreira Hiramine
Presidente
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