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Ofício nº 27/2020          

Taubaté, 13 de julho de 2020. 

A/C Exmo Sr. Reinaldo Carneiro Bastos 
Presidente 
Federação Paulista de Futebol 
 

Nesta 

 

 Acreditamos que pela 1ª vez em mais de 77 anos de existência da Liga Municipal de 

Futebol de Taubaté- LMFT, o futebol, assim como outros esportes se viram em uma situação 

inusitada, ou seja, a “proibição” da prática esportiva, por parte das autoridades da saúde por causa 

do COVID-19. Ela que sempre incentivou a prática desportiva nesse momento alertava o isolamento 

e a não realização de eventos e jogos de contato que propusessem a aglomeração. Desde o dia 20 

de março de 2020 até o momento, vivemos na expectativa da liberação sem riscos pelas 

autoridades públicas e sanitárias ao retorno do futebol, principalmente o nosso futebol amador, 

porém diante das conjunturas apresentadas, a diretoria da LMFT, convocou as equipes filiadas para 

decidirem sobre a realização ou não dos campeonatos 2020 promovidos por esta Liga em convênio 

com a Secretaria de Esportes e Lazer de Taubaté.  

A decisão foi unânime pela não realização dos campeonatos neste ano de 2020 devido à 

pandemia do COVID-19 e em função de toda estrutura que envolveria os clubes, e as mobilizações 

das comunidades, o que para muitos seria impossível de se cumprir, principalmente com os 

protocolos de saúde até então exigidos.  

Diante do acima exposto, vimos comunicar a V. Exa. que os Campeonatos de Futebol 

(base, amador, veteranos e feminino) organizados pela Liga Municipal de Futebol de Taubaté do 

calendário 2020 não serão realizados e em 2021 voltaremos mais fortes. 

 

Link no site: http://ligataubate.com.br/noticia.php?url=campeonatos-2020-cancelados-13-07-2020 

  

Atenciosamente 

___________________________________ 
Diego Rodrigo Neves Magalhães 

Presidente 
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