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VPC - Comunicado Oficial n° 007/2021 
 

XLVIII TAÇA BRASIL DE CLUBES – ADULTO MASCULINO – 1ª DIVISÃO 
 
A Vice-Presidência de Competições em conformidade com o Anexo I do Regulamento dos Certames 
Nacionais 2021-2022; 
 
COMUNICA QUE: 
 
CONSIDERANDO que a XLVIII Taça Brasil de Clubes – Adulto Masculino – 1ª Divisão estava marcada para o 

período de 27/06 a 03/07/2021 na cidade de Fortaleza (CE); 

CONSIDERANDO que o Ceará Sporting Club por questões administrativas e financeiras solicita a alteração 

do período da competição para o mês de agosto;  

  

CONSIDERANDO que o Estado do Ceará em especial a cidade de Fortaleza vem apresentando redução na 

média diária de mortes e de transmissão da Covid-19; 

CONSIDERANDO que a competição requer pelo sediante, assim como todos os demais participantes, o 

cumprimento integral dos protocolos sanitários exigidos; 

CONSIDERANDO que a CBFS entende que no mês de agosto o Estado do Ceará estará em um momento 

mais oportuno e aconselhável para realização da competição; 

CONSIDERANDO que a alteração do período da competição não irá impactar no calendário previsto da 

CBFS; 

RESOLVE 

ADIAR a realização da XLVIII Taça Brasil de Clubes – Adulto Masculino – 1ª Divisão para o período de 01 a 

07/08/2021, mantendo a cidade sede Fortaleza (CE); 

 

ATUALIZAR os períodos de inscrição e regularização de atletas e comissão técnica: 

 Complementar a relação com o limite de 30 (trinta) atletas já regularizados – 

17/07/21; 

 Substituir até 02 (dois) atletas mediante atestado médico, sendo que os atletas substitutos já deverão 

estar regularizados na equipe há 15 (quinze) dias – 27/07/21; 

 Inscrever e regularizar os membros da comissão técnica – 22/07/21. 

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

 
Fortaleza, 02 de junho de 2021. 

 
Osmar Pereira de Matos 

Vice-Presidente de Competições 
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