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Manaus/Am, 09 de novembro de 2020. 
 

 
COMUNICADO 

 
 

A Federação de Futebol Americano do Estado do Amazonas, em conjunto os times 
filiados, Manaus Cavaliers, Lobos FA, FAE Football e Manaus FA, com o apoio da patrocinadora 
ACRITICA.COM e junta médica da competição, vem informar a comunidade a postergação do 
início do Campeonato Amazonense de Futebol Americano programado para este final do ano, 
que passará a ocorrer em Março de 2021, respeitando, assim, ao decreto proferido pelo governo 
do estado do Amazonas. 

O campeonato teria início no próximo dia 22 de novembro, com rodada dupla, no campo 
da Vila Olímpica de Manaus, cedido pelo governo do Estado para a competição. Porém, como o 
aumento do número de casos promovidos por eventos políticos, convenções, reuniões, 
caminhadas, fizeram com que os casos de covid19 aumentassem no interior do estado. Na 
capital, as aglomerações em bares, praias, casas de show e balneários contribuíram para o 
aumento de registrados da doença. Também estamos tendo a antecipação do período chuvoso, 
o que aumenta a incidência de doenças respiratórios, e isso vem causa pressão nas unidades 
hospitalares. Diante disso, no último dia 27 de outubro, o governo do Estado decretou por 30 
dias a suspensão do funcionamento de bares, praias, casas de show, balneários e flutuantes no 
estado. 

O decreto não afetou o esporte amador, e todos os parques públicos, quadras, campos, 
estão liberados para a prática de esportes coletivos e recreação, assim como os estádios da 
arena da Amazônia, Colina e Carlos Zamith também estão liberados para locação e eventos 
esportivos fechados. 

Em reunião, após a confirmação do decreto, todos os envolvidos na competição 
chegaram à conclusão que, mesmo o campeonato estando liberado para a sua realização, 
seguindo os protocolos de saúde, realização de exames prévios e cuidados extras, o atual 
momento é diferente de quando o campeonato foi organizado, e que o esporte deve ser um 
exemplo para a sociedade, evitando aglomerações e ajudando na redução de novos casos, não 
colocando em risco atletas, comissões técnicas, staffs, arbitragem e impressa. 

A patrocinadora ACRITICA.COM apoia inteiramente a decisão proferida pela FEFAAM e 
já trabalha para oferecer uma melhor condição de patrocínio para a realização da competição 
em março de 2021, confirmando que acredita na modalidade e manterá todo o apoio oferecido 
até então.  

As equipes estavam preparadas para a competição, porém, compreendem que a 
postergação ajudará na busca de mais parceiros, além de auxiliar a melhoria do preparo físico 
dos atletas para a competição de março. 

Assim, sendo, a Federação informa o adiamento da realização do Campeonato Estadual 
para março de 2021, bem como, informar que estará presente na organização do evento 
DESAFIO DE CAMPEÕES, partida entre Manaus FA e Galo Futebol Americano, marcada para o 
dia 12 de dezembro, onde as demais equipes do estado aproveitaram para observar o novo 
padrão de organização de jogos no estado do Amazonas.  

 
Sem mais, 

 
GUTEMBERG MAIA 

PRESIDENTE FEFAAM 

 
 
 


