
O COVID-19 é um problema de todos nós. Enganam-se os que
pensam que estão a salvo por causa da idade, condição social
ou econômica. O que estamos vivenciado é uma pandemia, a
qual nos obriga a modificar, rapidamente e com muita atenção,
a nossa rotina com o intuito de evitar uma tragédia ainda
maior. 
 
Este novo e preocupante momento exige uma série de
mudanças e restrições, causando estranheza e, infelizmente,
resistência. Por isso, nós precisamos nos sensibilizar e chamar
a atenção de todos para a importância de seguir as
recomendações dos órgãos competentes de saúde. 

O GOL MAIS IMPORTANTE DESSA 
PARTIDA É A NOSSA SAÚDE

Lavar as mãos Cobrir o nariz e a 
boca ao espirrar

Ficar em casa



Precisamos parar em respeito à sociedade

Com o objetivo de evitar a propagação do novo Coronavírus e
proteger colaboradores, funcionários, parceiros, filiados,
dirigentes e atletas, nós fomos uma das primeiras Federações
do Brasil a paralisar a competição em andamento, que no caso
é o Campeonato Pernambucano estadium.bet 2020, e adiar as
que estavam por vir. Além das medidas, a FPF proibiu a
realização de qualquer evento esportivo nos estádios dos
clubes filiados e sugeriu a paralisação das atividades também
nos centros de treinamentos que impliquem em aglomerações,
ou ambientes fechados.
 
Seguindo as diretrizes das autoridades sanitárias e órgãos
governamentais, foi preciso mudar a rotina operacional da
Federação Pernambucana de Futebol (FPF), que desde a última
segunda-feira (16) está com as atividades paralisadas. 

Em prol do combate ao vírus, reuniões foram adiadas e eventos
remarcados. Entendemos que tudo isso pode esperar. No
entanto, para dúvidas, sugestões, ou maiores esclarecimentos,
basta entrar em contato através do e-mail
pe.competicao@cbf.com.br.



"A VIDA, CONTUDO,
CONTINUA E A BOLA
LOGO VOLTARÁ A
ROLAR"

 Utilização do álcool em gel, higienização das mãos,
dos condicionadores de ar, das áreas de circulação e
dos equipamentos individuais

Entendendo a situação, vamos continuar com as nossas
atividades paralisadas até o dia 31/03/2020. Para que seja
realizada em total segurança, algumas medidas preventivas
serão reforçadas quanto ao retorno das atividades:



Você está fazendo a sua parte? A família do futebol espera que
sim. Caso tenha alguma sugestão de como podemos vencer
essa batalha, estamos dispostos a ouvi-lo. Lembre-se,
pequenos cuidados podem mudar a sua história. 
 
A mudança de hábitos ajudará a superar esta pandemia. Todos
lutando por um único objetivo: contribuir para salvar as vidas
no nosso país e no mundo do COVID-19. 

CLIQUE AQUI TIRE
DÚVIDAS

https://saude.gov.br/
https://saude.gov.br/

