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Gestão 2021/2024 

 

Florianópolis, 03 de março de 2023 

 

Nota Oficial 

 

Ref: Adiamento Primeira Etapa da Taça Brasil de Surf 2023 Salinópolis-Pará 

 

A Confederação Brasileira de Surf informa que decidiu pelo adiamento da 

Primeira Etapa da Taça Brasil de Surf 2023, que ocorreria entre os dias 27 de março e 2 

de abril de 2023 na Praia de Atalaia, Município de Salinópolis/PA. 

 

O adiamento foi necessário para que se concluam perante o Governo do Estado 

do Pará e a Prefeitura do Município de Salinópolis/PA todos os trâmites burocráticos para 

obtenção de liberações e autorizações pelas Autoridades locais para a realização da etapa. 

A Federação Paraense de Surf - FEPASurf, filiada da CBSurf, segue em contato e 

participando de reuniões para tentar solucionar essas questões burocráticas o quanto 

antes.  

 

Apesar dos esforços da FEPASurf e das Autoridades Públicas, na esfera estadual 

e municipal, até o momento, a CBSurf não recebeu um posicionamento oficial da 

Prefeitura do Município de Salinópolis/PA com relação à realização do evento, isso 

faltando 24 (vinte e quatro) dias da data prevista para o seu início. 

 

Assim, diante desse cenário de incerteza e sem o recebimento das garantias 

necessárias para realização da etapa da Taça Brasil de Surf 2023, a CBSurf não poderia 

permitir que essa situação de insegurança prejudicasse seus atletas filiados – 

competidores masculinos e femininos que participariam da etapa no Estado do Pará. 



 

 
 
 

Confederação Brasileira de Surf (CBSURF) 
Av. das Américas, nº 3434 Bloco 2 Sala 408 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro  

CEP 22.640-102, CNPJ nº 02.995.720/0001-60 
 
 

 

Resolvidas essas questões, a etapa será realizada em nova data a ser agendada 

no Calendário Nacional da CBSurf, ainda em 2023, porque é do interesse da CBSurf a 

participação da região Norte do Brasil na rota dos grandes eventos nacionais de Surf.  

 

Por fim, a CBSurf reconhece o empenho e a dedicação da FEPASurf, em nome 

do seu presidente Sr. Noélio Sobrinho, no projeto para a realização da etapa de abertura 

da Taça Brasil de Surf 2023, evento inédito no estado do Pará. Registra-se, ainda, 

agradecimentos ao Deputado Estadual Sr. Fábio Freitas, por todo apoio ao evento e na 

interlocução com as Autoridades Municipais e do Governo do Estado do Pará. 

 

Atenciosamente, 

 

 

________________________________ 

Flávio “ Teco “ Padaratz - Presidente 

Confederação Brasileira de Surf - CBSurf 
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