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 XII TAÇA BRASIL DE CLUBES – SUB-17 MASCULINO   
 

NOTA OFICIAL Nº 01/2020 
 

Assunto: Exames Covid-19/Alteração Congresso Técnico 

 

A Confederação Brasileira de Futebol de Salão no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo 
Regulamento da competição, vem por meio desta informar que: 
 

CONSIDERANDO a variação do número de casos de Covid-19 em todo Brasil nos últimos dias; 

  

CONSIDERANDO que o exame padrão ouro para diagnóstico, em se tratando de vírus, é a reação em 

cadeia da polimerase (PCR), com alta sensibilidade e especificidade; 

 

CONSIDERANDO que a Taça Brasil reunirá os clubes de 10 (dez) Estados por um período médio de 7 

(sete) dias no município; 

 

A FIM de preservar a saúde de atletas, membros da comissão técnica, profissionais envolvidos no evento, 

público em geral do Recife e das equipes participantes, por recomendação da área médica da CBFS; 

 

RESOLVE 

 

DETERMINAR que todos os envolvidos no certame realizem e apresentem os exames de RT-PCR ou teste 

rápido com pesquisa de antígeno (swab nasal) para Covid-19 no período de 72 (setenta e duas) a 12 (doze) 

horas antes da primeira partida do certame ao Departamento Técnico da CBFS; 

 

SOLICITAR que haja planejamento das equipes envolvidas para recebimento dos exames antes do 

deslocamento ao município do Recife (PE), eliminando qualquer possibilidade de viagem com uma pessoa 

infectada; 

 

ALTERAR a data do congresso para 03/12/2020 às 10:00hrs pelo Google Meet; 

 

Para participar da reunião no Google Meet, clique neste link:  

https://meet.google.com/ays-hccf-bgi 

Ou abra o Meet e digite este código: ays-hccf-bgi 

 

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

Fortaleza, 23 de novembro de 2020. 

 
Osmar Pereira de Matos 

Vice-Presidente de Competições 
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