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Confederação Brasileira de Futsal 
Fundada em 15 de junho de 1979 

FUTSAL - Esporte genuinamente brasileiro 

 

VPC - Comunicado Oficial n° 001/2021 
 

XXXVII TAÇA BRASIL DE CLUBES – Sub-20 MASCULINO 
 

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

 
COMUNICA QUE: 

 
1. CONSIDERANDO que a edição 2020 da Taça Brasil Sub-20 Masculina – Divisão Especial estava 

prevista para o mês de maio/2020; 
 

2. CONSIDERANDO que a pandemia da COVID-19 resultou na postergação da competição para o 
mês de novembro/2020; 

 
3. CONSIDERANDO que no mês de novembro/2020 a competição não foi realizada por questões 

sanitárias e o período eleitoral de 15 a 29/11/2020; 
 

4. CONSIDERANDO que em outubro/2020 o município de Aracati, através do sediante Associação 
Cultural Nogueira Ponciano - ACNP ratificou a manutenção do sediamento para a segunda 
quinzena do mês de fevereiro de 2021; 
 

5. CONSIDERANDO o ofício recebido da Federação Cearense de Futsal na qual informa que a 
Prefeitura de Aracati se manifestou através da Secretaria de Esporte e Juventude alegando que em 
razão do recente aumento de casos estão suspensas todas as atividades esportivas no município; 

 
RESOLVE 

 
CANCELAR a realização da XXXVII Taça Brasil de Clubes – Sub-20 Masculino – Divisão Especial 
no período de 21 a 27/02/2021; 

 
INFORMAR que a equipe desistente terá sua participação cancelada em todas as competições para as 
quais tenha participação no ano e, na respectiva competição no primeiro ano que se habilitar, além da 
aplicação das demais sanções administrativas; 

 
RATIFICAR que o sediante ficará sujeito a aplicação de sanção administrativa e disciplinar prevista no 
Regulamento dos Certames Nacionais e CBJD, no capítulo X das Apenações; 

 
PERMITIR, excepcionalmente, na edição 2021 da categoria, os atletas nascidos em 2000 além dos 
anos previstos no Regulamento dos Certames Nacionais vigente. 

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

 
Fortaleza, 21 de janeiro de 2021. 

 

 
Osmar Pereira de Matos 

Vice-Presidente de Competições  
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