NOTA OFICIAL 16/2019
Americana, 16 de maio de 2019.

Referência: Providências referentes à desistência do Vera Cruz Campinas na Liga Sul-Americana.
Recebemos com perplexidade, na data de hoje, Ofício 002/19 enviado pela entidade ASSEO – Associação de
Esportes Olímpicos, formalizando a desistência da equipe no Campeonato Sul Americano de Clubes Feminino de
2019, há uma semana do início da competição, mesmo após confirmação de participação da equipe através do Oficio
encaminhado a nossa entidade no último dia 26 de abril.
Gostaríamos de informar que esta decisão é um retrocesso na busca incansável que todas as equipes, Liga
de Basquete Feminino e Confederação Brasileira de Basquete tem feito com o objetivo de reconstruir nossa
modalidade e principalmente ampliar este objetivo através de torneios internacionais como o Sul Americano de
Clubes que tanto lutamos para que fosse reativado.
Com relação aos investimentos, a Liga de Basquete Feminino, a partir do momento da confirmação da equipe
de Vera Cruza Campinas, se desdobrou na reconstrução da tabela do segundo turno onde tivemos o envolvimento
de todas as equipes neste processo e também no cancelamento de passagens e compra de novas totalizando um
prejuízo direto de R$ 66.923,29 (sessenta e seis mil, novecentos e vinte e três reais e vinte e nove centavos) que
serão subtraídos dos subsídios concedidos pela LBF para a equipe Vera Cruz Campinas da seguinte forma:

Cancelamento do subsídio total das arbitragens referente aos Jogos em Campinas contra Sesi Araraquara (03/06), LSB RJ
Sodiê Doces (13/06), Uninassau/Cabo de Santo Agostinho (25/06) e Sampaio Baquete (27/06).

Cancelamento do subsídio das passagens áreas em todas as fases Playoffs no caso de participação da equipe Vera Cruz
Campinas.
Gostaríamos de ressaltar que, na eventualidade dos valores referentes aos cancelamentos dos subsídios não
forem maiores que o prejuízo apurado, a entidade ASSEO – Associação de Esportes Olímpicos, deverá depositar à
Liga de Basquete Feminino a diferença correspondente até o ultimo dia da edição 2019, sob pena que possam
comprometer a participação da entidade em outras edições. Também afirmamos que, na eventualidade dos valores
do cancelamento dos subsídios forem acima do prejuízo apurado, esta diferença será diretamente considerada parte
da multa a equipe do Vera Cruz Campinas por todo dano causado a Liga de Basquete Feminino e demais players,
entre eles de imagem junto a Confederação Brasileira de Basquete e Federação Internacional de Basquete ( FIBA).
Enfatizamos mais uma vez nosso repúdio a esta decisão que afeta diretamente todas as equipes da LBF,
Confederação Brasileira de Basquete, Federação Internacional de Basquete, patrocinadores e sobretudo aos
amantes desta modalidade.
Sem mais,

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

