NOTA INFORMATIVA | LAW ON THE BEACH 2020
O Grupo Notorium vem monitorando todas as informações relativas à
chegada do Coronavírus (COVID-19) no Brasil. A nossa responsabilidade com
a saúde dos nossos congressistas sempre estará acima de qualquer outra.
Em razão do rápido avanço do vírus em nosso País, devemos considerar os
aspectos a seguir descritos:
01 – Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial da Saúde declarou a
pandemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (Sars-Cov-2).
02 - Estudos científicos têm dito que o pico da pandemia poderá durar ainda
pelos próximos 90 dias ou mais;
03 – Observamos e obedecemos às determinações da LEI FEDERAL Nº
13.979/20.
04 – Jericoacoara se trata de um destino procurado por pessoas em todo
mundo e, assim, há pessoas de todas as regiões do planeta lá. Não podemos,
sob qualquer alegação, colocar a saúde dos participantes, palestrantes,
colaboradores e demais envolvidos em risco.
Observados os aspectos acima apresentados e por motivo de força maior, a
comissão organizadora do Law on the Beach 2020 resolve por CANCELAR a
realização do referido evento no ano de 2020.
Caros congressistas, procuramos, racional e responsavelmente, adiar ao
máximo esta decisão na esperança de mantermos a realização do evento,
mas diante de situações que são superiores à nossa vontade e,
principalmente, por se tratar da saúde de pessoas que estão sob nossa
responsabilidade, não nos restou outra alternativa, senão cancelarmos a
realização do evento.
Os participantes confirmados deverão solicitar reembolso integral ou
crédito através do e-mail contato@gruponotorium.com.br.

Contamos com a compreensão de todos, mas, ao mesmo tempo,
acreditamos, embora dolorida, ter sido essa a decisão mais sensata diante
deste momento sem precedentes vivido pela humanidade contemporânea,
pois a saúde e a vida de qualquer ser humano não pode ser colocada em
risco seja por qual for o motivo.
Diante da situação, rogamos para que todos possamos passar por esse
momento difícil, mas que saiamos, ao final, mais fortalecidos enquanto seres
humanos.
Agradecemos a atenção e a compreensão de todos,

Fortaleza, 04 de abril de 2020
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