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RESOLUÇÃO CBFS Nº 06/2020 
 
 

ALTERA O PERÍODO DA TAÇA  
BRASIL SICREDI DE FUTSAL 2020 

 
 

Considerando a comunicação na data (28/09/20) da Associação Desportiva de Futsal 
Tubaronense, sediante da Taça Brasil Sicredi de Futsal - Adulto Masculino - Divisão Especial; 
 
Considerando a Portaria SES/SC Nº 703 de 14/09/2020 sobre a definição de critérios para a 
retomada dos eventos e competições esportivas nas modalidades com contato direto e coletivas, e 
que somente podem ser realizadas em regiões de saúde que apresentem Risco Potencial ALTO 
(representado pela cor amarela) ou Risco Potencial MODERADO (representado pela cor azul) na 
Avaliação de Risco Potencial para COVID19; 
 
Considerando a Portaria SES/SC Nº 754 de 25/09/2020 sobre a liberação de treinos e jogos 
promovidos pela Federação Catarinense de Futsal realizadas em regiões de saúde que apresentem 
Risco Potencial GRAVE (representado pela cor laranja), Risco Potencial ALTO (representado pela 
cor amarela) ou Risco Potencial MODERADO (representado pela cor azul) na Avaliação de Risco 
Potencial para COVID19, o que significa apenas jogos entre clubes do Estado de Santa Catarina; 
 
Considerando que a Secretaria de Estado da Saúde de Santa Catarina, informou às Secretarias 
Municipais de Saúde dos Municípios que está avaliando e criando uma nova métrica para a 
Avaliação de Risco Potencial, a ser implementada na próxima semana (a partir do dia 30 de 
setembro), o que gera ainda mais incertezas quanto a avaliação da Região a partir desta data; 
 
Considerando ainda que o Estado de Santa Catarina passa por um processo de 
impeachment/afastamento do atual Governador, o que gera instabilidade política/administrativa em 
todas as áreas que dependem de processos do Estado, tais como os relacionados à Pandemia do 
coronavírus; 
 
Considerando que estão envolvidos na competição 9 (nove) Estados e que há necessidade de dar 
tempo hábil aos envolvidos para ajuste das questões operacionais e de logística; 
 
Considerando que diante dos motivos expostos há incerteza e instabilidade momentânea no 
Estado de Santa Catarina e o município de Tubarão (SC) não reúne as condições sanitárias e as 
devidas liberações necessárias que o evento requer; 
 
RESOLVE 
Adiar a Taça Brasil Sicredi de Futsal - Adulto Masculino - Divisão Especial para o período de 30 de 
novembro a 06 de dezembro. 
 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 
Fortaleza, 28 de setembro de 2020. 
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Osmar Pereira de Matos 

Vice-Presidente de Competições 
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