Confederação Brasileira de Futsal
Fundada em 15 de Junho de 1979

FUTSAL - Esporte genuinamente brasileiro

VPC - Comunicado Oficial n° 002/2018
XLV TAÇA BRASIL DE CLUBES –ADULTO– MASCULINO
A Vice-Presidência de Competições em conformidade com o artigo 46 § 5º do Regulamento
dos Certames Nacionais 2017,
COMUNICA QUE:
1- CONSIDERANDO a confirmação das Federações dos Estados do Maranhão, Pernambuco,
Piauí, Rondônia e Tocantins na Taça Brasil de Clubes – Adulto Masculino – 1ª Divisão;
2- CONSIDERANDO ser de extrema importância o intercâmbio técnico desta categoria com a
totalidade das Federações que compõem a divisão;
RESOLVE:
1- FORMALIZAR convite às Federações que pertencem a 2ª Divisão (MS, PB, AC, ES, AL, DF,
SE, BA, MT) a comporem a 1ª Divisão da respectiva categoria, que será realizada em Teresina
(PI) no período de 10 a 16/06/2018;
2- INFORMAR que as participações serão acatadas de acordo com a ordem de protocolo na
CBFS até o preenchimento das 04 (quatro) vagas existentes, observando o ranqueamento de
cada Federação;
3- RATIFICAR que para obterem condição de participação, as Federações deverão ter
encaminhado as súmulas dos estaduais de 2017 e estarem com os atletas disputantes das
competições estaduais do ano anterior regularizados na CBFS ou que sejam enviadas as
súmulas e procedam a regularização no sistema seja realizada até 30 de abril, conforme
deferido em Assembleia Geral.
4- CONFIRMAR que apenas as Federações que possuem documentação atualizada da atual
diretoria na CBFS (ata de assembleia eleitoral e termo de posse) estão habilitadas a participar
do certame;
5- FIXAR prazo limite até 30/04/2018 para que as Federações acima elencadas confirmem
oficialmente suas participações na competição.
Fortaleza, 17 de abril de 2018.
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