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NOTA OFICIAL FCB Nº. 028/2020 - Florianópolis, 04/05/2020.
ATOS DA PRESIDÊNCIA
Considerando a situação reconhecida como pandemia global do novo “Coronavírus” – COVID 19
e os Decretos e determinações legais dos Poderes Públicos Federal, Estadual e Municipal, acerca de
medidas emergenciais e cuidados preventivos à saúde pública, que declara situação de emergência em
todo o território Catarinense, o Presidente da Federação Catarinense de Basketball, no uso das suas
atribuições legais e estatutárias, resolve:
COMUNICAR que os trabalhos da FCB serão realizados de forma não presencial através
de Home Office pelos funcionários e diretores, com expediente das 13 horas às 18 horas até o dia 08 de
maio de 2020, podendo ser revista e/ou prorrogada esta data caso pertinente e em consonância com as
determinações oficiais dos Poderes Públicos;

DETERMINAR que todas as competições e eventos organizados ou chancelados por esta
FCB tenham seu início adiado sem previsão de data, com definição de calendário de atividades e
competições atualizado, previamente informada a todos;
INFORMAR que todas atividades dos Centros Sociais (Centro dia da Pessoa Idosa e
Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos) permanecem suspensas sem data para o retorno das
atividades, aguardando orientações da Prefeitura Municipal de Florianópolis.
O contato com a FCB neste período deve ser realizado através do telefone (48) 99912-5556, com
Franciele Veiga Krischke ou diretamente com os responsáveis de cada setor:
Presidência:
Vice-Presidente:
Secretário Geral:
Departamento Técnico:
Departamento Financeiro:
Departamento de Registro e Documentação:
Departamento de Arbitragem:
Departamento Social:

Fabio Pamplona Deschamps
Sérgio Luiz Corrêa Carneiro:
Oscar José Orsi Archer
Luiz Gastão Neves Dubois
Luciano Davies Zapellini
Adriano Krischke
Dóris Moraes Castro
Antonio Soares

(47) 99919-9738
(47) 99140-5911
(48) 99636-4400
(48) 99188-6600
(48) 99101-2674
(48) 99905-2679
(47) 99971-3242
(48) 99998-1330

Nossos canais oficiais de comunicação nas redes sociais também estão à disposição.
Que tenhamos todos a serenidade que o momento impõe. Agradecemos a compreensão e
colaboração de todos.
Atenciosamente,
FABIO PAMPLONA DESCHAMPS
Presidente FCB

