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Ofício Circ. 005/2020/AND     Brasília, 13 de março de 2020.  

  
Assunto: Cancelamento do 68º END 

  

Prezado Senhor Diretor,  

 

 Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância 

Internacional pela Organização Mundial da Saúde em decorrência da Infecção Humana pelo novo 
Corona vírus (COVID-19); 

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, que Declara 

Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção 

Humana pelo novo Corona vírus (2019-nCoV);  

Considerando que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que o surto da 

doença causada pelo novo Corona vírus (COVID-19) constitui uma Emergência de Saúde Pública 

de Importância Internacional – o mais alto nível de alerta da Organização, conforme previsto no 

Regulamento Sanitário Internacional; 

ConsiderandoQue nos termos do RegulamentoSanitário Internacional (RSI), a 

Covid-19 é  “um evento extraordinário que pode constituir um risco de saúde pública para outros 
países devido a disseminação internacional de doenças; 

Considerando que em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) caracterizou a COVID-19como uma pandemia; 

Considerando a importância de se aprimorar a cooperação e a solidariedade global 
para interromper a propagação do vírus; 

A Associação Nacional dos Detrans, AND, decidiu cancelar o próximo Encontro 

Nacional dos Detrans que aconteceria nos dias 17 e 18 de março próximos na cidade de Brasília, 

adiando-o para uma data, provavelmente no mês de ABRIL do corrente ano, ocasião em que as 

normais condições sanitárias e de saúde já devem está prontamente restabelecidas. 

Oportunamente esclarece-se ainda que Vossa Senhoria será devidamente comunicada do novo 
evento com a antecedência de sempre. 

Por fim apresenta-se as desculpas por eventuais transtornos causados diante do necessário 

adiamento havido, contando-se no entanto com absoluta certeza de vossa compreensão. 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos em nossos contatos: (61) 

3321-0881 ou 3226-1404 / e-mail: cristinaandrade@and.org.br 

 Atenciosamente,  

 

 

 
 

LARISSA ABDALLA BRITTO 

Presidente  
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