
 

 

 

 

CARTA Nº 01/2020 – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CLIMATOLOGIA  

 

Presidente Prudente/SP, 30 de Abril de 2020. 

João Pessoa/PB, 30 de Abril de 2020. 

 

Da: Diretoria da Associação Brasileira de Climatologia (ABClima), Gestão 2018 – 2020 

e Comissão Organizadora do XIV SBCG 

 

Aos membros sócios da ABClima, simposistas do XIV SBCG e sociedade em geral 

 

 

Assunto: Carta sobre o adiamento da XIV edição do Simpósio Brasileiro de Climatologia 

Geográfica (XIV SBCG) na Universidade Federal da Paraíba, Campus João Pessoa/PB 

 

 

Prezados (as) Srs. (as),  

 

Esperamos que estejam todos bem e com saúde. Vimos por meio desta, 

comunicar que a XIV edição do Simpósio Brasileiro de Climatologia Geográfica (XIV 

SBCG) que estava programada para acontecer entre os dias 10 e 14 de novembro de 2020, 

na Universidade Federal da Paraíba, Campus João Pessoa/PB, será adiada para o ano 

de 2021, no período de 10 a 14 de agosto de 2021, nessa mesma Instituição. A decisão 

sobre o adiamento do XIV SBCG foi tomada em reunião realizada entre os membros da 

Diretoria da ABClima (Gestão 2018 – 2020) e a Coordenação Geral do XIV SBCG, em 

24 de abril de 2020 e se deu em função, principalmente, do atual cenário de crise 

epidemiológica instalada no país e no mundo em função do novo Coronavírus (Covid-

19) e seus desdobramentos. Assim, os novos prazos de inscrições, de taxas de 

investimentos, de envio de trabalhos e outras informações do XIV SBCG será 

devidamente divulgada no site do Evento https://www.xivsbcg.com/ e nas redes sociais. 

Cumprindo o nosso papel de informar, divulgar e fortalecer a Climatologia brasileira, 

solicitamos a compreensão e o apoio de todos, para a realização do nosso SBCG no ano 

de 2021, na cidade de João Pessoa. 

 

 

Atenciosamente, 

 

Diretoria da Associação Brasileira de Climatologia 

ABClima (Gestão 2018 – 2020) 

Comissão Organizadora do XIV SBCG – UFPB 
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