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Confederação Brasileira de Futsal 
Fundada em 15 de Junho de 1979 

FUTSAL - Esporte genuinamente brasileiro 

 

VPC - Comunicado Oficial n° 001/2019 
 
 

XLVI TAÇA BRASIL DE CLUBES – ADULTO – MASCULINO 
 
 
 A Vice-Presidência de Competições em conformidade com o artigo 68 do Regulamento dos 
Certames Nacionais 2019, 

 
 
 COMUNICA QUE: 
 

1- CONSIDERANDO a comunicação extemporânea da Conmebol que a Libertadores de Futsal 
será realizada de 14 a 21 de julho de 2019 em Buenos Aires na Argentina; 
 

2- CONSIDERANDO que a Libertadores de Futsal contará com equipes indicadas a participar da 
Taça Brasil de Clubes – Adulto Masculino – Divisão Especial; 

 
3- CONSIDERANDO que a Taça Brasil estava marcada para o período de 22 a 28/07/2019, 

impossibilitando que as equipes disputantes da Libertadores chegassem com tempo hábil para 
participação; 

 
4- CONSIDERANDO a grandeza e importância da Taça Brasil de Clubes na categoria adulta, e a 

necessidade de oportunizar as mesmas condições de participação às 09 (nove) Federações 
ranqueadas na Divisão Especial;  

 
 RESOLVE: 
 

1- ALTERAR o período da Taça Brasil de Clubes – Adulto Masculino – Divisão Especial para 05 a 
11/08/2019 mantendo a mesma cidade sede, Erechim (RS);  
 

2- PRORROGAR a data de confirmação de participação na competição até 03/04/2019; 
 

3- RATIFICAR que só estarão aptas a participar da competição as Federações que enviaram as 
súmulas comprobatórias dos campeonatos estaduais até 31/12/18, estando com os atletas 
devidamente regularizados na CBFS; 

 
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. 

 
Fortaleza, 26 de março de 2019. 
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