NOTA OFICIAL 13/2020
A/c: Clubes e Atletas participantes da LBF CAIXA 2020;
A/c: Patrocinadores da LBF e LBF CAIXA 2020;
A/c: A quem mais possa interessar;
Ref.: Deliberações e protocolos de retorno da competição.
A Diretoria da Liga de Basquete Feminino, em atenção às atualizações e à evolução da
Pandemia causada pela COVID-19 (Corona Vírus), a partir dos encaminhamentos resultantes das reuniões
colegiadas já realizadas, em especial aquelas realizadas em 05 de maio e 20 de maio do ano corrente, em
conjunto com os Clubes participantes da LBF CAIXA 2020 e com a Comissão de Atletas da LBF, e
Considerando o conteúdo da Nota Oficial 10/2020, publicada no site da Liga de Basquete
Feminino em 17 de abril do ano corrente, em especial as considerações feitas acerca da pandemia e seus
impactos no Basquetebol Feminino Brasileiro, bem como o Conteúdo da Nota Oficial 12/2020, acerca das
atualizações e providências adotadas, também publicada no site da LBF;
Considerando o agendamento das últimas reuniões colegiadas, para a discussão de
medidas concretas, no contexto da realidade em que se encontra o país, acerca do retorno seguro e
protocolar das atividades e da realização da LBF CAIXA 2020;
Considerando a situação atual do país, das entidades desportivas, dos atletas e de todos
os atores do mundo do desporto, bem assim as orientações e determinações de autoridades
governamentais e de saúde, nos âmbitos municipal, estadual, distrital e federal;
Considerando o dever de cautela e a prudência com que são tomadas as decisões no
âmbito desta Liga de Basquete Feminino e a importância da preservação da saúde das atletas participantes
da competição, bem como de todas as pessoas direta ou indiretamente envolvidas na organização e
desenvolvimento da LBF CAIXA 2020;
Resolve: Art. 1º Manter as condutas preventivas e as deliberações da Liga de Basquete
Feminino, em especial a diretriz determinada pelo artigo 1º, parágrafo único da Nota Oficial n. 10/2020.
Cumpra-se. Publique-se.

Americana, 25 de maio de 2020.

Valter Ferreira Silva
Presidente em exercício
Liga de Basquete Feminino - LBF

Esta Nota Oficial com os assuntos editados passa ter validade e produzir efeitos legais a partir desta data.

