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Confederação Brasileira de Futsal 
Fundada em 15 de junho de 1979 

FUTSAL - Esporte genuinamente brasileiro 

 

VPC - Comunicado Oficial n° 005/2021 
 

XXVIII TAÇA BRASIL DE CLUBES – ADULTO FEMININO 

 
 A Vice-Presidência de Competições em conformidade com o artigo 95 do Regulamento dos 
Certames Nacionais 2019-2020; 

 
COMUNICA QUE: 
 
CONSIDERANDO que a edição 2020 da Taça Brasil Sicredi de Futsal Feminino – Divisão Especial estava 

marcada para o período de 23 a 27/03/2021 na cidade de Brasília (DF); 

CONSIDERANDO o Decreto nº 41.849 do Distrito Federal, de 27 de fevereiro de 2021, na qual suspende 

até o dia 15 de março de 2021 todas as atividades e estabelecimentos comerciais, inclusive eventos de 

qualquer natureza que exijam licença do poder público; 

  

CONSIDERANDO o Decreto nº 41.874 do Distrito Federal, de 08 de março de 2021, decretando toque de 

recolher das 22h às 05h em todo o território do Distrito Federal e durante o intervalo de tempo que as 

pessoas deverão permanecer em suas residências em período integral, ressalvado o deslocamento 

realizado, em caráter excepcional, apenas para atender a eventual necessidade de tratamento de saúde 

emergencial, ou de aquisição de medicamentos em farmácias; 

CONSIDERANDO que as competições do calendário 2021 iniciarão no mês de abril com a participação de 

clubes envolvidos no evento de 2020; 

CONSIDERANDO que o Estado do Distrito Federal não reúne condições sanitárias e legais para realização 

de eventos esportivos; 

RESOLVE 

 

CANCELAR a realização da XXVIII Taça Brasil Sicredi de Futsal Feminino – Divisão Especial referente ao 

ano de 2020; 

 

COMUNICAR a manutenção da edição, na respectiva categoria e gênero no ano de 2021 para o mês de 

agosto. 

 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

 
Fortaleza, 08 de março de 2021. 

 
Osmar Pereira de Matos 

Vice-Presidente de Competições 
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